
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

1 ขออนุมัติจัดซื้อ พานพุมดอกไมสด จํานวน 1 

งาน

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร มอธ ฟลาเวอร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065010124 11/01/2022 - -

2 ขออนุมัติจัดซื้อ หมึกเครื่องพิมพ 3 กลอง 11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065010269 28/01/2022 - -

3 ขออนุมัติจัดซื้อ ชุดไสกรอง หลอดอัลตรา

และทอนําน้ํา 1 งาน

5,010.00 5,010.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065010270 28/01/2022 - -

4 ขออนุมัติจัดซื้อเสื้อที่ระลึกวิทยากร โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ ''ผูตรวจประเมิน

คุณภาพตามเกณฑ EdPEx ของ

มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU EdPEx Assessor

 Training)'' รอบที่ 1 ในวันที่ 6-7 ม.ค. 65

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง UP TO YOU Idea&Sport 

Bangsaen

UP TO YOU Idea&Sport 

Bangsaen

สินคามีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065120095 04/01/2022 - -

5 ขออนุมัติเบิกคาเชาคอมพิวเตอร เพื่อนํามาใช

ในการปฏิบัติงาน

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคามีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PO0206065010001 04/01/2022 - -

6 ขออนุมัติเบิกคาจางเหมารถตู จํานวน 1 งาน 

เพื่อรับ-สง วิทยากร โครงการอบรม เรื่อง 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู

มาตรฐานสากล ครั้งที่ 1 วันที่ 20 ธันวาคม 

พ.ศ. 2564

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐชัย  พิลาแดง นายณัฎฐชัย  พิลาแดง สินคามีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065010129 12/01/2022 - -

7 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องโทรศัพท เนื่องจาก

เครื่องเกาเสียจนไมสามารถใชงานไดแลว จึง

มีความจําเปนตองซื้อใหมเพื่อแทนที่ของเดิม

13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ แวเรียส อิน

โนเวชั่น จํากัด

บริษัท เดอะ แวเรียส อินโนเวชั่น 

จํากัด

สินคามีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065120002 17/01/2022 - -

8 ขออนุมัติจัดซื้อเสื้อที่ระลึกวิทยากร โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง BUU AUN-QA 

Assessor ปการศึกษา 2564 ในวันที่ 26-28

 ม.ค. 65

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง UP TO YOU Idea&Sport 

Bangsaen

UP TO YOU Idea&Sport 

Bangsaen

สินคามีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065120094 24/01/2022 - -

9 ขออนุมัติจางซอมชุดจายไฟ เนื่องจากชุด

จายไฟสําหรับระบบไมโครโฟนหองประชุม 

805 ไมสามารถใชงานได จึงตองซอมแซมให

กลับมาใชงานไดดังเดิม

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค สินคามีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065010090 10/01/2022 - -

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

หนา้ 1



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องโทรศัพท เนื่องจาก

สํานักงานมีเครื่องโทรศัพทไมเพียงพอตอการ

ใชงาน จึงจําเปนตองซื้อเพิ่ม

2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคามีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065010091 10/01/2022 - -

11 ขออนุมัติจัดจางทําตรายาง เพื่อใชงาน

สําหรับกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟค แสนสุขกราฟฟค สินคามีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065120169 11/01/2022 - -

12 ขออนุมัติจัดจางซักผาปูโตะ เพื่อใชในงาน

พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา

 2561 และปการศึกษา 2562

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานรัน & พั้นซ รับซักรีด รานรัน & พั้นซ รับซักรีด มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม PR0206065010061 07/01/2022 - -

13 ขออนุมัติจัดจางทําปลอกแขนสื่อมวลชน เพื่อ

ติดแขนเสื้อสื่อมวลชนในงานพระราชทาน

ปริญญาบัตร

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง เปยกบูติก เปยกบูติก มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม PR0206065010059 07/01/2022 - -

14 ขออนุมัติจัดซื้อเทปกาว สําหรับฝาย

ประสานงานกลางฝกซอมบัณฑิต เพื่อใชใน

งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป

การศึกษา 2561 และปการศึกษา 2562

970.00 970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม PR0206065010064 07/01/2022 - -

15 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ เพื่อใชในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 

2561 และ 2562

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม PR0206065120117 07/01/2022 - -

16 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุทางการแพทยของฝาย

ทูลเกลา เพื่อใชในงานพระราชทานปริญญา

บัตร ประจําปการศึกษา 2561 และป

การศึกษา 2562

10,280.00 10,280.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม 

บูรพา ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม บูรพา 

ซัพพลาย

มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม PR0206065010063 07/01/2022 - -

17 ขออนุมัติจัดซื้อถาน Alkaline เพื่อใชในงาน

พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา

 2561 และปการศึกษา 2562

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาช  บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)  มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม PR0206065010060 07/01/2022 - -

18 ขออนุมัติจัดจางรถยก เพื่อใชในงาน

พระราชทานปริญญาบัตร

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรีรถยก หางหุนสวนจํากัด ชลบุรีรถยก มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม PR0206065010081 07/01/2022 - -

19 ขออนุมัติจัดจางทําปายไวนิลของฝาย

เลขานุการและประสานงานฯ เพื่อใชในงาน

พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา

 2561 และปการศึกษา 2562

33,600.00 33,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม PR0206065010062 07/01/2022 - -

หนา้ 2



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

20 ขออนุมัติจัดจางทําปายไวนิล ของฝาย

ประสานงานกลางฝกซอมบัณฑิต เพื่อใชใน

งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป

การศึกษา 2561 และปการศึกษา 2562

9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง ซีลลอส ครีเอชั่น ซีลลอส ครีเอชั่น มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม PR0206065010065 07/01/2022 - -

21 ขออนุมัติเชาชุดสําหรับนิสิตประจํากลอง 1 - 

5 เนื่องจากสํานักพระราชวังตองการใหนิสิต

ใสชุดที่เปนสากล มีความเรียบรอย เปน

ระเบียบ

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง หองเสื้อปริญญา หองเสื้อปริญญา มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม PR0206065010101 10/01/2022 - -

22 ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อจัดซื้อปลั๊กพวง ของฝาย

จัดแถวรับและสงเสด็จ ในงานพระราชทาน

ปริญญาบัตร

1,875.00 1,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม PR0206065010108 11/01/2022 - -

23 ขออนุมัติเบิกคาจัดทําปายไวนิล เพื่อเปนจุด

ประชาสัมพันธจิตอาสา ของฝายจัดแถวรับ

และสงเสด็จ ในงานพระราชทานปริญญาบัตร

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ซีลลอส ครีเอชั่น ซีลลอส ครีเอชั่น มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม PR0206065010107 11/01/2022 - -

24 ขออนุมัติเบิกคาวิทยุสื่อสาร แบะชุดหูฟงวิทยุ

สื่อสาร เพื่อใชในงานพระราชทานปริญญาบัตร

7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม PR0206065010146 12/01/2022 - -

25 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 

2561 และ 2562

5,130.00 5,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม PR0206065120129 12/01/2022 - -

26 ขออนุมัติจัดซื้อเทปผากาว เพื่อใชในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 

2561 และ 2562

7,480.00 7,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม PR0206065120128 12/01/2022 - -

27 ขออนุมัติจัดซื้อคลิปหนีบบัตร จํานวน 3,000

 ชิ้น ของฝายรักษาความปลอดภัย เพื่อใชใน

งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป

การศึกษา 2561 และประจําปการศึกษา 

2562

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายตวงศักดิ์  ศรีบัวขาว นายตวงศักดิ์  ศรีบัวขาว มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม PR0206065010177 14/01/2022 - -

หนา้ 3



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

28 ขออนุมัติจัดจางทําปายจราจร เพื่อใชในงาน

พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา

 2561 และปการศึกษา 2562

50,011.80 50,011.80 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรินทร  อุดมสันติ์ นางสาวสุรินทร  อุดมสันติ์ มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม PR0206065010187 17/01/2022 - -

29 จัดจางทําสติ๊กเกอรบัตรจอดรถ ของฝาย

จราจรและยานพาหนะ เพื่อใชในงาน

พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา

 2561 และปการศึกษา 2562

22,400.00 22,400.00 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนการพิมพ รานบางแสนการพิมพ มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม PR0206065010194 17/01/2022 - -

30 ขออนุมัติจัดจางทําปายไวนิลสําหรับรับฝาก

กุญแจรถยนต เพื่อใชในงานพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2561 และ

ปการศึกษา 2562

1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุรินทร อุดมสันติ์ น.ส.สุรินทร อุดมสันติ์ มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม PR0206065010188 17/01/2022 - -

31 ซอมแซมเครื่องตัดแตงกิ่งไมหมายเลข

ครุภัณฑ มบ.จบ.59040040100001

1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง ยูเซงฮวด ยูเซงฮวด มีคุณสมบัติถูกตอง และเสนอ

ราคาต่ํา

PR0208065010015 14/01/2565 - -

32 จัดซื้อคอมพิวเตอรประสิทธิภาพสูง จํานวน 1

 เครื่อง

67,900.00 67,900.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส คลินิก คอม โดย เนส มีคุณสมบัติถูกตอง และเสนอ

ราคาต่ํา

PR0208065120049 17/01/2565 - -

33 จางทําพานพุมดอกไมสด สําหรับใชในการจัด

งานวันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชรําลึก 

ประจําป 2565

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานปราณีดอกไมสด รานปราณีดอกไมสด มีคุณสมบัติถูกตอง และเสนอ

ราคาต่ํา

PR0208065010022 18/01/2565 - -

34 จางเหมาซักผางานรับเสด็จ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ จํานวน 16 มวน

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นวพร สุทธิพร น.ส.นวพร สุทธิพร มีคุณสมบัติถูกตอง และเสนอ

ราคาต่ํา

PR0208065120052 18/01/2565 - -

35 จางเหมาเปลี่ยนพัดลมระบายอากาศและไฟ

สํารองหนวยความจําระบบภายในลิฟต

โดยสารอาคารที่พักบุคลากร

3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช เทคโนเซอรวิส 

จํากัด

บริษัท ริช เทคโนเซอรวิส จํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง และเสนอ

ราคาต่ํา

PR0208065120054 27/01/2565 - -

36 จัดซื้อตนไมสําหรับประดับตบแตงภูมิทัศน

ภายในอาคาร 100 ปฯ จํานวน 10 รายการ

15,812.00 15,812.00 เฉพาะเจาะจง นาย ฤทธิรงค ชัยวัฒนโยธิน นาย ฤทธิรงค ชัยวัฒนโยธิน มีคุณสมบัติถูกตอง และเสนอ

ราคาต่ํา

PR0208065120055 27/01/2565 - -

37 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจาง

ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ

สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ 

มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมลสิริ หันทยุง นางสาววิมลสิริ หันทยุง บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065010002 04/01/2022 - -

หนา้ 4



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

38 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจาง

ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ

สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ 

มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณภัทร คูสุวรรณกิจ นางสาวณภัทร คูสุวรรณกิจ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065010001 04/01/2022 - -

39 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซม

และบํารุงรักษารถยนต หมายเลขทะเบียน 

กค 3602 สระแกว หมายเลขครุภัณฑ 

5403002010002

9,237.89 9,237.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาสระแกว ผู

จําหนายโตโยตา จํากัด

บริษัท โตโยตาสระแกว ผูจําหนาย

โตโยตา จํากัด

บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065010003 04/01/2022 - -

40 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซม

เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ 

5401014010210

17,250.00 17,250.00 เฉพาะเจาะจง ศ.สหพัฒนาการชาง ศ.สหพัฒนาการชาง บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065010011 05/01/2022 - -

41 ขออนุมัติเบิกคาจัดเก็บขยะมูลฝอย เดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2564

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการบริหารสวนตําบล

วัฒนานคร

องคการบริหารสวนตําบลวัฒนา

นคร

บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065010008 05/01/2022 - -

42 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางบุคคลเพื่อ

ปฏิบัติงานสนับสนุนดานแรงงานทาง

การเกษตรและบริการดานอื่น ๆ

5,120.00 5,120.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร คําละมูล นายวิเชียร คําละมูล บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065010009 05/01/2022 - -

43 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาสมุดเซ็นเยี่ยม ปก

วอลเปเปอร

450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ดอกฝาย ช็อป ดอกฝาย ช็อป สินคาดีมีคุณภาพ ราคาต่ําสุด PR0209065010010 05/01/2022 - -

44 ขออนุมัติซื้อลูกลอยปมน้ําของอาคาร ศ.ดร.สุ

ชาติ อุปถัมภ

1,551.50 1,551.50 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา แสงทิพยการไฟฟา สินคาดีมีคุณภาพ ราคาต่ําสุด PR0209065010013 06/01/2022 - -

45 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจาง ปะยางรถ 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง โชคชัยศิริพร โชคชัยศิริพร บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065010015 07/01/2022 - -

46 ขออนุมัติจัดซื้อและเบิกเงินวัสดุอุปกรณ

สําหรับปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19)

5,760.00 5,760.00 เฉพาะเจาะจง เจ.เค.คอมพิวเตอร เจ.เค.คอมพิวเตอร สินคาดีมีคุณภาพ ราคาต่ําสุด PR0209065010020 12/01/2022 - -

47 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาติดตั้งระบบ

ทอน้ําพรอมอุปกรณ บริเวณขางบอน้ําใหม

4,259.00 4,259.00 เฉพาะเจาะจง ศ.สหพัฒนาการชาง ศ.สหพัฒนาการชาง บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065010022 12/01/2022 - -

48 ขออนุมัติจัดซื้อตูควบคุมปมน้ําพรอมติดตั้ง 

บริเวณขางบอน้ําใหม

10,150.00 10,150.00 เฉพาะเจาะจง ศ.สหพัฒนาการชาง ศ.สหพัฒนาการชาง บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065010021 12/01/2022 - -

49 ขออนุมัติจางและเบิกเงินจัดจางซอมแซมรถ

ไถหมายเลขทะเบียน ตค 4888 สระแกว

18,516.25 18,516.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท คูโบตา ลิ้มเจี๊ยบฮง 

จํากัด

บริษัท คูโบตา ลิ้มเจี๊ยบฮง จํากัด บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065010025 18/01/2022 - -

หนา้ 5



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

50 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางติดตั้งระบบ

ไฟฟาพรอมอุปกรณ บริเวณขางบอน้ําใหม

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พุมศิริ แกวกลั่น น.ส. พุมศิริ แกวกลั่น บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065010023 18/01/2022 - -

51 ขออนุมัติซื้อเบิกเงินคาวัสดุอุปกรณสําหรับ

ซอมแซมรถไถหมายเลขทะเบียน ตค 4888 

สระแกว

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คูโบตา ลิ้มเจี๊ยบฮง 

จํากัด

บริษัท คูโบตา ลิ้มเจี๊ยบฮง จํากัด สินคาดีมีคุณภาพ ราคาต่ําสุด PR0209065010024 18/01/2022 - -

52 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนา

นคร จํากัด

สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร 

จํากัด

สินคาดีมีคุณภาพ ราคาต่ําสุด PR0209065010026 19/01/2022 - -

53 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางจัดทําปายไว

นิลประชาสัมพันธหลักสูตรที่เปดสอนและ

การรับสมัครเรียนตอ ของมหาวิทยาลัยบูรพา

 วิทยาเขตสระแกว

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง รานลานแชมปอิงคเจ็ท รานลานแชมปอิงคเจ็ท บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065010014 24/01/2022 - -

54 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสาร

จากเครื่องถายเอกสารของกองบริหารวิทยา

เขตสระแกว

27,495.51 27,495.51 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด บริษัท เมธานนท จํากัด บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065010032 26/01/2022 - -

55 ขออนุมัติจัดซื้อโคมแดง 2 รายการ 12,320.00 12,320.00 เฉพาะเจาะจง รานเจียบฮวด รานเจียบฮวด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065010252 27/01/2022 - -

56 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 1 

เครื่อง

1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065010251 27/01/2022 - -

57 ซื้อวัสดุ จํานวน 3 ชนิด 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065010008 10/01/2565 - -

58 ซื้อกระดาษถายเอกสาร 19,581.00 19,581.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ 

(2002) จํากัด

บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065010009 10/01/2565 - -

59 ซื้อไสกรองน้ําสําหรับตูกดน้ํารอน-น้ําเย็น 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลายส 

จํากัด

บริษัท แสงเอกซัพพลายส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065010010 10/01/2565 - -

60 ซื้อวัสดุ จํานวน 9 ชนิด 11,140.00 11,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065010011 12/01/2565 - -

61 ซื้อวัสดุ จํานวน 8 ชนิด 17,483.80 17,483.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกมาท จํากัด บริษัท โกมาท จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065010012 14/01/2565 - -

62 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 ชนิด 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065010013 14/01/2565 - -

หนา้ 6



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

63 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065010014 21/01/2565 - -

64 ขออนุมัติจัดซื้อ วัสดุสําหรับงานเทศกาล 

Chinese New Year จํานวน 7 รายการ

1,394.00 1,394.00 เฉพาะเจาะจง หสม.เกื้อกูล หสม.เกื้อกูล เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065010218 21/01/2022 - -

65 ขออนุมัติจัดซื้อ หมึกเครื่องพิมพ HP 

LaserJet 135 W

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคามีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065010098 10/01/2022 - -

66 ขออนุมัติจัดจาง ทําชุดแสดงผลงานวิจัย 

จํานวน 1 งาน

11,800.00 11,800.00 เฉพาะเจาะจง ซีลลอส ครีเอชั่น ซีลลอส ครีเอชั่น สินคามีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065010226 24/01/2022 - -

67 ขออนุมัติจัดจางลางทําความสะอาด

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 11 เครื่อง

7,918.00 7,918.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร ณัฐแอร สินคามีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065010225 24/01/2022 - -

68 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องตรวจจับควัน และ

แบตเตอรี่

1,936.70 1,936.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลพีพี อนันตทรัพย

 จํากัด       ราคาเสนอ 

1,936.70 บาท

บริษัท แอลพีพี อนันตทรัพย 

จํากัด       ราคาซื้อ 1,936.70 

บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065010010 05/01/2565 - -

69 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาปมน้ํา

ดาดฟา คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

18,393.30 18,393.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด  

          ราคาเสนอ 

18,393.30 บาท

บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด         

         ราคาจาง 18,393.30 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0300065010002 05/01/2565 - -

70 ขออนุมัติซื้อน้ํากลั่น 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง รานเกษมไดนาโม             

          ราคาเสนอ 240 บาท

รานเกษมไดนาโม                    

   ราคาซื้อ 240 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065010013 05/01/2565 - -

71 ขออนุมัติจัดจางทําปายสแตนดี้ภาควิชารัฐ

ประศาสนศาสตร (โครงการ ''แสดงความ

ยินดีกับบัณฑิตใหม คณะรัฐศาสตรและ

นิติศาสตร'' ประจําปการศึกษา 2561 และ

ประจําปการศึกษา 2562 ในวันที่ 19-21 

มกราคม 2565)

23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด   

           แอดเวอรไทซิ่ง 

จํากัด                  ราคา

เสนอ 23,000 บาท

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด          

    แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด            

      ราคาจาง 23,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0300065010008 07/01/2565 - -

72 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําซุมแสดงความยินดี

กับบัณฑิตภาควิชารัฐศาสตร โครงการแสดง

ความยินดีกับบัณฑิตใหม คณะรัฐศาสตรและ

นิติศาสตร

15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลารจ ฟอรจูน เอ็ดดู

เทนเมนท จํากัด              

                         ราคา

เสนอ 15,500 บาท

บริษัท ลารจ ฟอรจูน เอ็ดดูเท

นเมนท จํากัด                         

              ราคาจาง 15,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0300065010006 07/01/2565 - -

หนา้ 7



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

73 ขออนุมัติจัดซื้อชุดตรวจ ATK โครงการแสดง

ความยินดีกับบัณฑิตใหม คณะรัฐศาสตรและ

นิติศาสตร

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววฤณดา  จิราพงศ   

             ราคาเสนอ 

12,000 บาท

นางสาววฤณดา  จิราพงศ           

     ราคาซื้อ 12,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0300065010010 07/01/2565 - -

74 ขออนุมัติจัดซื้อชุดตรวจ ATK โครงการแสดง

ความยินดีกับบัณฑิตใหม คณะรัฐศาสตรและ

นิติศาสตร

64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ  โพธิ์

สุวรรณ            ราคาเสนอ

  64,000 บาท

นางสาวจุฑามาศ  โพธิ์สุวรรณ      

      ราคาซื้อ  64,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0300065010009 07/01/2565 - -

75 ขออนุมัติจัดจางทําปายแสดงความยินดีกับ

บัณฑิต (โครงการ ''แสดงความยินดีกับ

บัณฑิตใหม คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร'' 

ประจําปการศึกษา 2561 และประจําป

การศึกษา 2562 ในวันที่ 19-21 มกราคม 

2565)

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค  ฤทธิ์รุงอรุณ   

             ราคาเสนอ 4,200

 บาท

นายสิทธิโชค  ฤทธิ์รุงอรุณ          

      ราคาจาง 4,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065010047 07/01/2565 - -

76 ขออนุมัติจัดซื้อชุดน้ําลน 5 ระดับพรอม

อุปกรณตกแตง โครงการแสดงความยินดีกับ

บัณฑิตใหม คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง รานแพรวา มานน้ํา ชลบุรี   

              ราคาเสนอ 

12,000 บาท

รานแพรวา มานน้ํา ชลบุรี          

       ราคาซื้อ 12,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0300065010011 07/01/2565 - -

77 ขออนุมัติจัดซื้อเทปผา โครงการแสดงความ

ยินดีกับบัณฑิตใหม คณะรัฐศาสตรและ

นิติศาสตร

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด         ราคาเสนอ 

12,000 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด  

       ราคาซื้อ 12,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065010049 07/01/2565 - -

78 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณในการจัด

กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขทอยส 2,500.00 รานแสนสุขทอยส 2,500.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010007 06/01/2565 - -

79 ขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดกระเชา 2,470.00 2,470.00 เฉพาะเจาะจง รานนานาภัณฑ 2,470.00 รานนานาภัณฑ 2,470.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010010 06/01/2565 - -

80 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 

4,800.00

นางสาวศิริพร ศรีมณี 4,800.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010011 06/01/2565 - -

81 ขออนุมัติจางทําการดปใหม 1,980.00 1,980.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา 

1,980.00

รานเอ็ม-เอส โฆษณา 1,980.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010015 07/01/2565 - -

82 ขออนุมัติจางเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก 1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัสสรา ทองดี 

1,680.00

นางสาวสุภัสสรา ทองดี 1,680.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010016 07/01/2565 - -

83 ขออนุมัติจางจัดทําเอกสารประมวลรายวิชา 6,349.35 6,349.35 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 

6,349.35

นางสาวรุงรัตน แสงสุข 6,349.35 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010018 07/01/2565 - -

หนา้ 8



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

84 ขออนุมัติจางจัดทําไวนิล พรอมติดตั้ง 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด 

12,840.00

บริษัท คีรีแสนดี จํากัด 12,840.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010031 10/01/2565 - -

85 ขออนุมัติซื้อกลองสําหรับใสของที่ระลึก 

พรอมออกแบบ

14,578.75 14,578.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ็อกซ คอรเนอร

อารต จํากัด 14,578.75

บริษัท บ็อกซ คอรเนอรอารต 

จํากัด 14,578.75

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010032 10/01/2565 - -

86 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก 20,652.00 20,652.00 เฉพาะเจาะจง รานหมวกพยาบาล 

20,652.00

รานหมวกพยาบาล 20,652.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010033 10/01/2565 - -

87 ขออนุมัติจางจัดทําการดแสดงความยินดี 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นาวสาวญาดา วงศศรีสังฆ 

4,000.00

นาวสาวญาดา วงศศรีสังฆ 

4,000.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010034 10/01/2565 - -

88 ขออนุมัติซื้อชุดของที่ระลึก 24,375.00 24,375.00 เฉพาะเจาะจง รานทีเคซัพพลาย 24,375.00 รานทีเคซัพพลาย 24,375.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010045 10/01/2565 - -

89 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับจัดการเรียน

การสอน

63,410.00 63,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ทีซัพพลาย 

(1990) จํากัด 63,410.00

บริษัท เอ.ทีซัพพลาย (1990) 

จํากัด 63,410.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065120103 10/01/2565 - -

90 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 337.00 337.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด 337.00

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

337.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010051 12/01/2565 - -

91 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด 32,000.00

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด 

32,000.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010052 12/01/2565 - -

92 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําวารสารคณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 

9,200.00

นางสาวรุงรัตน แสงสุข 9,200.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010053 13/01/2565 - -

93 ขออนุมัติจางเหมาจัดรูปแบบเอกสาร 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา  สุภาผล 

8,000.00

นางสาวขนิษฐา  สุภาผล 8,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010055 13/01/2565 - -

94 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม 1,295.00 1,295.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย 1,295.00 รานสุภรณทิพย 1,295.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010057 13/01/2565 - -

95 ขออนุมัติซื้อไมประดับ พืชสวน และอุปกรณ 9,995.00 9,995.00 เฉพาะเจาะจง รานบานลายไผ 9,995.00 รานบานลายไผ 9,995.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010058 14/01/2565 - -

96 ขออนุมัติจางเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก 1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัสสรา ทองดี 

1,680.00

นางสาวสุภัสสรา ทองดี 1,680.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010062 17/01/2565 - -

97 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 

4,800.00

นางสาวศิริพร ศรีมณี 4,800.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010071 18/01/2565 - -

98 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 960.00

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา 960.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010072 18/01/2565 - -
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99 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) 3,890.00

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) 3,890.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010076 21/01/2565 - -

100 ขออนุมัติซื้อผลิตภัณฑทําความสะอาดผาเด็ก 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010077 21/01/2565 - -

101 ขออนุมัติซื้อกลองกระดาษ 1,157.92 1,157.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010079 21/01/2565 - -

102 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) 490.00

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) 490.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010080 21/01/2565 - -

103 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 4,768.99 4,768.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด 4,768.99

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 

4,768.99

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010082 21/01/2565 - -

104 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑการศึกษา จํานวน 3 

รายการ

43,500.00 43,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ เภสัช

ไทยพัฒนา 43,500.00

หางหุนสวนสามัญ เภสัชไทย

พัฒนา 43,500.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PO0400065010002 02/02/2565 - -

105 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 

500.00

นางสาวรุงรัตน แสงสุข 500.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010090 24/01/2565 - -

106 ขออนุมัติจางซอมปมน้ําอัตโนมัติ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรจักดิ์ อัครหิรัญกิตติ์ 

1,500

นายวีรจักดิ์ อัครหิรัญกิตติ์ 1,500 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010091 25/01/2565 - -

107 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก 1,585.00 1,585.00 เฉพาะเจาะจง รานแปนอาหารทะเลแหง 

1,585.00

รานแปนอาหารทะเลแหง 

1,585.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010099 26/01/2565 - -

108 ขออนุมัติจางเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก 336.00 336.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภาสุวรรณ คลาย

สุบรรณ 336.00

นางสาวอาภาสุวรรณ คลาย

สุบรรณ 336.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010103 27/01/2565 - -

109 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 

4,600.00

นางสาวศิริพร ศรีมณี 4,600.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010109 27/01/2565 - -

110 ขออนุมัติจางจัดทําเอกสารประมวลรายวิชา 207.20 207.20 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 

207.20

นางสาวรุงรัตน แสงสุข 207.20 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010111 28/01/2565 - -

111 ขออนุมัติจางเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก 1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัสสรา ทองดี 

1,680.00

นางสาวสุภัสสรา ทองดี 1,680.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010117 28/01/2565 - -

112 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับปองกันการ

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19

92,797.89 92,797.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน (1994) จํากัด 

92,797.89

บริษัท กรีน (1994) จํากัด 

92,797.89

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010123 31/01/2565 - -

113 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 53,000.00 53,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด 53,000.00

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด 

53,000.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010126 31/01/2565 - -
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114 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง 400.00

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง 

400.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010127 31/01/2565 - -

115 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 16,264.00 16,264.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทโธรหม สยาม 

จํากัด

บริษัท เมทโธรหม สยาม จํากัด ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PO0600065010005 04/01/2022 - -

116 วัสดุอุปกรณสํานักงาน จํานวน 11 รายการ 12,803.00 12,803.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065010004 04/01/2022 - -

117 ชุดตรวจโควิด (ATK) Antigen Self test จํานว   36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน 

จํากัด

บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065010007 05/01/2022 - -

118 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศร                   5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ จันทร

วงษา

นางสาวศิริลักษณ จันทรวงษา ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065010016 05/01/2022 - -

119 วัสดุ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณอิเล็คทริค กฤษณอิเล็คทริค ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065010021 06/01/2022 - -

120 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 1 รายการ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ รานไพรเวชคาวัสดุ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065010017 06/01/2022 - -

121 ขออนุมัติจางซักผาเช็ดมือ (สําหรับการเรียนปฏิ 806.00 806.00 เฉพาะเจาะจง นางนวพร พงษไพโรจน นางนวพร พงษไพโรจน ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065010018 06/01/2022 - -

122 ทําปายไวนิล 4,320.00 4,320.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณอิเล็คทริค กฤษณอิเล็คทริค ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065010029 07/01/2022 - -

123 ขอซื้อวัสดุ 3 รายการ 4,992.62 4,992.62 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีเอส.

อีเลคทริคซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด ซ.ีเอส.อีเลคท

ริคซัพพลาย

ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065010030 10/01/2022 - -

124 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 15,878.80 15,878.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด ที แลบ 

ซัพพลาย จํากัด

บริษัท เอส แอนด ที แลบ ซัพ

พลาย จํากัด

ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065010039 11/01/2022 - -

125 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065010041 11/01/2022 - -

126 ขอซื้อวัสดุ 1 รายการ 1,959.00 1,959.00 เฉพาะเจาะจง ทรงธรรมการไฟฟา ทรงธรรมการไฟฟา ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065010035 11/01/2022 - -

127 ขออนุมัติจางเหมาบริการอื่น -ติดตั้งจุดเชื่อมตอ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธันยธนัช ญาณาธิปพร

โสภณ

นายธันยธนัช ญาณาธิปพรโสภณ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065010036 11/01/2022 - -

128 ขอซื้อวัสดุใชในโครงการเปดโลกฟสิกส จํานวน  350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นายวงเดือน จันสา นายวงเดือน จันสา ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065010031 11/01/2022 - -
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129 ขอซื้อวัสดุใชในโครงการพี่ปนนองชาวฟสิกส

บูรพา จํานวน 1 รายการ

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นายวงเดือน จันสา นายวงเดือน จันสา ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065010032 11/01/2022 - -

130 ปลากะพง (ตัวอยางสําหรับการเรียนการสอน

 รายวิชา ว 32250)

1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง ประนอม สุขศรี ประนอม สุขศรี ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065010034 11/01/2022 - -

131 ขอซื้อวัสดุ 10 รายการ 3,940.00 3,940.00 เฉพาะเจาะจง AC HardKits AC HardKits ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065010033 11/01/2022 - -

132 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 21 รายการ 28,255.00 28,255.00 เฉพาะเจาะจง นายธันยธนัช ญาณาธิปพร

โสภณ

นายธันยธนัช ญาณาธิปพรโสภณ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065010037 11/01/2022 - -

133 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส 

จํากัด

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065010042 11/01/2022 - -

134 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 6 รายการ 11,351.63 11,351.63 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส. 

ซายน อุปกรณเคมี

หางหุนสวนจํากัด เอส. ซายน 

อุปกรณเคมี

ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065010038 11/01/2022 - -

135 ของที่ระลึกโครงการเสริมสรางศักยภาพ

นักวิทยาศาสตร SCiUS Go Abroad

1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065010048 21/01/2022 - -

136 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 5 รายการ 14,081.20 14,081.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวทกรุป จํากัด

(มหาชน)

บริษัท ไวทกรุป จํากัด(มหาชน) ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065010051 24/01/2022 - -

137 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 1 รายการ 8,132.00 8,132.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด บริษัท กิบไทย จํากัด ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065010050 24/01/2022 - -

138 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 2 รายการ 730.00 730.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ รานไพรเวชคาวัสดุ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065010053 24/01/2022 - -

139 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 2 รายการ 14,648.30 14,648.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส 

จํากัด

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065010052 24/01/2022 - -

140 ซอมเครื่อง Ultrasonic ครุภัณฑ 6640-090-1/ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน นายระพิน ฮะสุน ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065010067 26/01/2022 - -

141 กลองพลาสติกใส ขนาดใหญ 4,780.00 4,780.00 เฉพาะเจาะจง นายอัครเดช แสนณรงค นายอัครเดช แสนณรงค ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065010068 26/01/2022 - -

142 วัสดุวิทยาศาสตร 2 รายการ 1,936.70 1,936.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) 

จํากัด

ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065010066 26/01/2022 - -

143 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-ชุดตรวจ ATK จํานวน 53 4,240.00 4,240.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการ เภสัชกรรม

ชุมชน

สถานปฏิบัติการ เภสัชกรรมชุมชน ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065010072 27/01/2022 - -
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144 ขออนุมัติซื้อ 32,900.00 32,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065010078 31/01/2022 - -

145 ขออนุมัติซื้อ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.บี.แอล.

เฟอรนิเจอร จํากัด

บริษัท เอส.บี.แอล.เฟอรนิเจอร 

จํากัด

ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065010080 31/01/2022 - -

146 ขอซื้อวัสดุเพื่อใชในโครงการเตรียมความพรอมเ 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นายวงเดือน จันสา นายวงเดือน จันสา ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065010079 31/01/2022 - -

147 ขอซื้อวัสดุ 21 รายการ 1,991.00 1,991.00 เฉพาะเจาะจง ราน Little Tree, รานคุณ

อร, บานปลูกปน, รานเจียบ

ฮวด, รานเทิดเทิงเครื่องครัว,

 รานแสนสุขเบ็ดเตล็ด

ราน Little Tree, รานคุณอร, 

บานปลูกปน, รานเจียบฮวด, ราน

เทิดเทิงเครื่องครัว, รานแสนสุข

เบ็ดเตล็ด

ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065010081 31/01/2022 - -

148 ขออนุมัติจัดจาง Hydrostatic test (ทดสอบ

ทอบรรจุกาซ ) และ VALVE REPAIR 

(เปลี่ยนวาลวทอ H2 UHP) รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ

2,782.00 2,782.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย)

 จํากัด (มหาชน)

บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065010007 06/01/2565 - -

149 ขออนุมัติจางเปลี่ยนอะไหล

เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิแบบสี่ทิศทางขนาด

 40,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียด

ดังเอกสารประกอบการจัดจาง

5,671.00 5,671.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร ณัฐแอร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065010021 10/01/2565 - -

150 ขออนุมัติจัดซื้อ ชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ

โควิค-19 แบบตรวจทางโพรงจมูก

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชน คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย

บูรพา

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065010022 12/01/2565 - -

151 ขออนุมัติจัดจาง คาจัดทําปายประชาสัมพันธ

และอํานวยความสะดวก

19,474.00 19,474.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065010023 13/01/2565 - -

152 ขออนุมัติจัดซื้อแผนใหความรอน Hotplate 

 6 เครื่อง

51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟค

 จํากัด

บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟค จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065010001 13/01/2565 - -
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153 ขออนุมัติจัดซื้อ วัสดุอื่นๆ - กระดาษชําระ 

กระดาษเช็ดหนา ชั้นวางของ3 ชั้น ฯ

9,982.00 9,982.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น

เตอร จํากัด (มหาชน) สาขา

ชลบุรี เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษีอากร 0107544000043

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลข

ประจําตัวผูเสียภาษีอากร 

0107544000043

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065010026 14/01/2565 - -

154 ขออนุมัติจัดซื้อ วัสดุอื่นๆ - หญาเทียมตัด

ขายฮองกง SPRING

8,386.00 8,386.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น

เตอร จํากัด (มหาชน) สาขา

ชลบุรี เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษีอากร 0107544000043

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลข

ประจําตัวผูเสียภาษีอากร 

0107544000043

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065010027 14/01/2565 - -

155 ขออนุมัติจัดจาง คาจางเหมาบริการอื่นๆ – 

คาจางจัดดอกไมภายในงานพิธีจัดดอกไม

ภายในงานพิธี โครงการพิธีสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ

ราชดําเนินทรงเปด ศูนยอีอีซี ออโตเมชั่น 

พารค

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร มอธ ฟลาเวอร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065010028 14/01/2565 - -

156 ขออนุมัติจัดจาง คาจางเหมาบริการอื่นๆ - คา

เชาอุปกรณทําความเย็นและระบายอากาศ 

เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ จํานวน 2 เครื่อง

 พัดลมระบายอากาศเคลื่อนที่ จํานวน  6 

เครื่อง

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคดี จํากัด บริษัท แอคดี จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065010029 14/01/2565 - -

157 ขออนุมัติจัดจางคาจางเหมาบริการอื่นๆ -

ปรับพื้นเสนทางเสด็จ งานปรับพื้นที่สําหรับ

งานพิธีเปดศูนย อีอีซี ออโตเมชั่น พารค

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลคอนท จํากัด บริษัท พิลคอนท จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065010030 14/01/2565 - -

158 อนุมัติจัดจาง คาจางเหมาบริการอื่นๆ - คา

เชาพรมทางเดินเสด็จสําหรับสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ จํานวน 289 ตารางเมตร คา

เชาเกาอี้และผาคลุม จํานวน 150 ตัว

53,960.10 53,960.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท รอยพันลาน จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

บริษัท รอยพันลาน จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065010031 14/01/2565 - -

หนา้ 14



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

159 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเครื่องแกว จํานวน 21 

รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

15,943.00 15,943.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟค

 จํากัด

บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟค จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065010002 17/01/2565 - -

160 ขออนุมัติจัดจาง วัสดุอื่นๆ - ฉากบังตา (หอง

ประทับ)  จํานวน 1 งาน

29,853.00 29,853.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ผามาน จํากัด บริษัท ชลบุรี ผามาน จํากัด ย เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065010033 17/01/2565 - -

161 ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุอื่นๆ- หญาเทียม, ถังขาว

ขุน, สิงหน้ําดื่มฯ  จํานวน 27 รายการ ดัง

รายละเอียดแนบ

4,713.53 4,713.53 เฉพาะเจาะจง รานจานชามบางแสน, 

บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล 

จํากัด, บริษัท ไทย วัตตส 

จํากัด, บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร

 บมจ., บมจ.ซีพีออลล

รานจานชามบางแสน, บริษัท 

เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด, บริษัท 

ไทย วัตตส จํากัด, บิ๊กซี ซูเปอร

เซ็นเตอร บมจ., บมจ.ซีพีออลล

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065010039 17/01/2565 - -

162 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอื่นๆ- เทปโฟม, เทปผา

สติค, พีบอรดฯ

1,383.00 1,383.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด 0205559033721

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

0205559033721

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065010034 18/01/2565 - -

163 ขออนุมัติจัดซื้อเหล็กกลอง จํานวน 7 รายการ 9,180.60 9,180.60 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065010041 21/01/2565 - -

164 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุซอมแซมอาคาร จํานวน 

25 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

42,659.00 42,659.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณอีเลคทริค ราน กฤษณอีเลคทริค เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065010003 24/01/2565 - -

165 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่อง Torsion 

Testing Machine (รายละเอียดตามใบเสนอ

ราคา)

1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม-อินเตอร ไซ

เอนซ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด

บริษัท สยาม-อินเตอร ไซเอนซ 

แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065010044 24/01/2565 - -

166 ขออนมุ ติจัดจางงานยายเครื่องปรับอากาศ 

Carrier ขนาด 24000 BTU พรอมติดตั้ง 

จํานวน 1งาน (รายละเอียดตามใบเสนอราคา)

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิศักดิ์ สุวรรณการ นายวุฒิศักดิ์ สุวรรณการ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065010004 24/01/2565 - -

167 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ 

จํานวน 4 เครื่อง

8,827.50 8,827.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065010053 25/01/2565 - -

หนา้ 15



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
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ราคาที่เสนอ
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ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

168 ขออนุมัติจัดซื้อ น้ํามันเชื้อเพลิงรถตูคณะ

วิศวกรรมศาสตร  จํานวน ๑ งาน

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง และ บจก.ชัยภัทร 

(2018) สาขาที่ 2

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง 

และ บจก.ชัยภัทร (2018) สาขาที่

 2

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

00/01/1900 25/01/2565 - -

169 ขออนุมัติจัดซื้อ วัสดุอื่น ๆ / คาวัสดุเชื้อเพลิง

และหลอลื่น - น้ํามันเบนซินธรรมดา  จํานวน

 ๑ งาน

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหา

นคร

หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

00/01/1900 25/01/2565 - -

170 ขออนุมัติจัดจางคาเชาพรมทางเดินเสด็จ

สําหรับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

10,132.90 10,132.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท รอยพันลาน จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

บริษัท รอยพันลาน จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065010054 26/01/2565 - -

171 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ PLA จํานวน 100 

กิโลกรัม คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

19,960.85 19,960.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท โททาล คอรเบียน พี

แอลเอ (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท โททาล คอรเบียน พีแอลเอ

 (ประเทศไทย) จํากัด

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065010005 27/01/2565 - -

172 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการ

สอนในสาขาครีเอทีฟอารต และกราฟกครีเอ

ทีฟ

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง รานอารดรูม รานอารดรูม ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065010003 04/01/2565 - -

173 ขอจัดจางเหมาบริการจัดเก็บขอมูลเว็ปไซต

ของคณะศิลปกรรมศาสตร

6,650.00 6,650.00 เฉพาะเจาะจง นายจนัสธา ศรีสรวล นายจนัสธา ศรีสรวล ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065010006 04/01/2565 - -

174 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานใน

สํานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร

 กรุป จํากัด

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร กรุป

 จํากัด

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065010002 04/01/2565 - -

175 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการ

สอนในสาขาเซรามิกส

1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง รานพิชสินีพาณิชย รานพิชสินีพาณิชย ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065010004 04/01/2565 - -

176 ขอจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําเดือน 

มกราคม  2565

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท 

จํากัด , บริษัท ปตท. น้ํามัน

และการคาปลีก จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด , 

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคา

ปลีก จํากัด (มหาชน)

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065010005 04/01/2565 - -

177 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดเก็บขอมูลไฟล

งานเอกสารของสํานักงานคณบดีคณะ

ศิลปกรรมศาสตร

11,100.00 11,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร

 กรุป จํากัด

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร กรุป

 จํากัด

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065010019 06/01/2565 - -

หนา้ 16



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

178 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานใน

สาขาครีเอทีฟอารต และกราฟกครีเอทีฟ 

และคณะศิลปกรรมศาสตร

16,799.00 16,799.00 เฉพาะเจาะจง ราน  เอส.เค.ฮารดแวร โดย

 น.ส. กาญจนา ยมกรัตนา

ภรณ

ราน  เอส.เค.ฮารดแวร โดย น.ส. 

กาญจนา ยมกรัตนาภรณ

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065010020 06/01/2565 - -

179 ขอจัดซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด

 ในคณะศิลปกรรมศาสตร

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล 

ที ช็อป

หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล ที ช็อป ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065010021 06/01/2565 - -

180 ขอจัดจางเหมาบริการเดินสายไฟและติดตั้ง

ปลั๊กไฟกราวดคู สาขาเซรามิกส

14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติ แซตั้ง นายสันติ แซตั้ง ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065010027 11/01/2565 - -

181 ขออนุมัติจัดจางทําปายประชาสัมพันธ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065010026 11/01/2565 - -

182 ขอจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานเพื่อใชในการจัด

ทํางานในสาขาบัณฑิตศึกษา และสาขา

ออกแบบผลิตภัณฑ

73,434.10 73,434.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด 

เดคคอร เซ็นเตอร จํากัด

บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด เดคคอร เซ็น

เตอร จํากัด

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PO0800065010001 18/01/2565 - -

183 ขอจัดจางเหมาติดตั้งผลงานโครงการแสดง

เซรามิกสบูรพาระดับนานาชาติ 2565

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิลประภา  ศิลลา นางสาวนิลประภา  ศิลลา ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065010029 14/01/2565 - -

184 ขอจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับใชงาน

สแกนเอกสารทางการเงินของสํานักงาน

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟท

เทค จํากัด

บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค 

จํากัด

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PO0800065010002 18/01/2565 - -

185 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการ

สอนในสาขาเซรามิกส

3,466.80 3,466.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซอรนิค อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด

บริษัท เซอรนิค อินเตอรเนชั่นแนล

 จํากัด

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065010046 21/01/2565 - -

186 ขอจัดซื้อวัสดุกระดาษถายเอกสาร A4 เพื่อใช

ในการจัดทํางานในสาขาบัณฑิตศึกษา

7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ 

(2002) จํากัด

บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) 

จํากัด

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065010045 21/01/2565 - -

187 ขอจัดจางทําสเตชั่น  เพื่อใชในการติดตั้ง

ผลงานในหองศิลปนิทรรศการ ของคณะ

ศิลปกรรมศาสตร

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง รานปอก 9 เลิฟลอฟท รานปอก 9 เลิฟลอฟท ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065010044 21/01/2565 - -

188 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการ

สอนในสาขาเซรามิกส

1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง รานพิชสินีพาณิชย รานพิชสินีพาณิชย ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065010047 21/01/2565 - -

189 ขอจัดซื้อหมึกพิมพ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ.

 บัณฑิต. สํานักงานคณบดี

79,800.00 79,800.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท เซอรวิส 

โดย จีระนันท กฤตภาส

รุงโรจน

ที.พี.เอส. เบสท เซอรวิส โดย จี

ระนันท กฤตภาสรุงโรจน

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065010055 25/01/2565 - -

190 ขอจัดจางซอมเครื่องอากาศยานไรคนขับ 

สาขานิเทศศิลป

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดฟโดรนแมพเปอร 

จํากัด (สํานักงานใหญ)

บริษัท เดฟโดรนแมพเปอร จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065010057 26/01/2565 - -

หนา้ 17



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

191 ขออนุมัติซื้อแอลกอฮอล สําหรับใหนิสิตและ

ผูที่มาติดตอราชการ ในตึก QS1 คณะ

ศึกษาศาสตร ใชทําความสะอาดมือ เพื่อชวย

ลดความเสี่ยง จากการรับเชื้อโรค และฆาเชื้อ

โรคที่อยูบนมือจากการสัมผัสสิ่งตาง ๆ

8,140.00 8,140.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ ศรีรัตน นายอํานาจ ศรีรัตน สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว       ราคาเหมาะสม

PR0900065010004 04/01/2565 - -

192 ขออนุมัติซื้อกระดาษเช็ดมือชนิดแผน เพื่อใช

เช็ดมือในหองน้ําอาจารย ในคณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

5,938.50 5,938.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอส.ซี. 

อินเตอรเทรด

หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอส.ซี. 

อินเตอรเทรด

สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว       ราคาเหมาะสม

PR0900065010008 05/01/2565 - -

193 ขอเสนอจัดทําเลมวารสารศึกษาศาสตร ปที่ 

32 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม พ.ศ. 

2564 เพื่อใชเผยแพรผลงานและใช

ประโยชนทางวิชาการ

23,433.00 23,433.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065010010 05/01/2565 - -

194 ขอเสนอซื้อฮารดดิสก เพื่อใชเก็บขอมูลได

มากขึ้น เพิ่มความเร็วในการใชงานในการ

ปฏิบัติงานของฝายพัฒนานิสิตฯ คณะ

ศึกษาศาสตร

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว       ราคาเหมาะสม

PR0900065010009 05/01/2565 - -

195 ขอเสนอซื้อกระเชาของขวัญปใหม เพื่อมอบ

ใหกับ รศ.ดร.มนตรี แยมกสิกร ผูทรงคุณวุฒิ 

เพื่อเปนการระลึกถึงและขอขอบคุณทานที่

เปนที่ปรึกษาดานวิชาการ และการ

บริหารงาน ใหการสนับสนุนชวยเหลือ

กิจกรรมตาง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ รานบุปผชาติ สินคามีคุณภาพ      ราคา

เหมาะสม

PR0900065010015 06/01/2565 - -

196 ขอเสนอจัดทําเลมวารสาร HRD Journal 

Vol.12 No.2 December 2021 เพื่อ

เผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารย นิสิต และ

นักวิชาการในสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

28,355.00 28,355.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ รานชลบุรีการพิมพ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065010016 06/01/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

197 ขออนุมัติซื้อชุดตรวจโควิด ATK ตาม

มาตรการและแนวทางปฏิบัติการเฝาระวัง

การระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 มหาวิทยาลัยฯ จัดใหมีการตรวจหาเชื้อโดย

ใชเครื่องมือ Antigen Test kit (ATK) ใหกับ

นิสิตและบุคลากรที่มาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้ง

27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล 

ที ช็อป

หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล ที ช็อป สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว       ราคาเหมาะสม

PR0900065010011 06/01/2565 - -

198 ขอเสนอซื้อยางในรถจักรยานยนตพวงขาง

ของคณะศึกษาศาสตร เนื่องจากยางลอหลัง

รั่ว จําเปนตองซื้อมาเปลี่ยนใหใชงานได

ตามปกติ (เลขครุภัณฑ 5103003010002)

180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง รานนอยบางแสน รานนอยบางแสน สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม PR0900065010017 07/01/2565 - -

199 ขอเสนอทําปายไวนิล และวัสดุสําหรับจัด

สถานที่แสดงความยินดีบัณฑิต ใชเพื่อจัด

สถานที่สําหรับแสดงความยินดีบัณฑิตคณะ

ศึกษาศาสตรที่เขารับพระราชทานปริญญา

บัตร ประจําปการศึกษา2561 และ 2562

6,815.90 6,815.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม รวดเร็ว

PR0900065010025 11/01/2565 - -

200 ขอเสนอซื้อกลองแยกสัญญาณ HDMI 

เนื่องจากศูนยเทคโนฯใชสําหรับแยกสัญญาณ

 HDMI จากคอมพิวเตอรไปยังอุปกรณ

แสดงผล 2 เครื่อง

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว       ราคาเหมาะสม

PR0900065010038 14/01/2565 - -

201 ขอเสนอซื้อของขวัญปใหม สําหรับมอบให

ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเปนการระลึกถึงและ

ขอขอบคุณ ทานเปนที่ปรึกษาดานวิชาการ 

และการบริหารงาน ใหการสนับสนุน

ชวยเหลือกิจกรรมตาง ๆ ของคณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา (รายชื่อดัง

แนบ)

14,231.00 14,231.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด สินคามีคุณภาพ   ราคา

เหมาะสม

PR0900065010039 21/01/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

202 ขอเสนอซื้อของที่ระลึกมอบให 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานวัฒนธรรม 

กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยที่เดินทางมาเยือนคณะศึกษาศาสตร 

เบิกตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่

0456/2564 เรื่องหลักเกณฑกลางจายคา

รับรองของผูบริหาร

2,790.00 2,790.00 เฉพาะเจาะจง รานแมนิยม รานแมนิยม สินคามีคุณภาพ   ราคา

เหมาะสม

PR0900065010049 25/01/2565 - -

203 ขอเสนอซื้อของที่ระลึก นําไปมอบให

อธิการบด,ี คณบดีคณะครุศาสตร ม.ราชภัฎ

นครราชสีมา/ อธิการบด,ี คณบดีคณะครุ

ศาสตร ม.นครพนม เปนที่ระลึกเนื่องใน

โอกาสลงนาม MOU บันทึกความเขาใจ

รวมกันกับมหาวิทยาลัยบูรพา

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

สินคามีคุณภาพ     ราคา

เหมาะสม

PR0900065010054 27/01/2565 - -

204 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เดือน

 ม.ค 2565

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065010001 04/01/2565 - -

205 ขออนุมัติเบิกคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เดือน 

ม.ค 2565

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065010007 05/01/2565 - -

206 ขออนุมัติเบิกเงินคาสอบเทียบเครื่องมือวัดมุม 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยสอบเทียบเครื่องมือวัด

สําหรับอุตสาหกรรม คณะ

วิศวกรรมศาสตร ม.บูรพา

ศูนยสอบเทียบเครื่องมือวัด

สําหรับอุตสาหกรรม คณะ

วิศวกรรมศาสตร ม.บูรพา

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065010008 05/01/2565 - -

207 ขออนุมัติเบิกเงินคาจัดทําเลมคูมือฝกปฏิบัติ

วิชาชีพฯ ภาควิชาสุขศึกษา

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน SP PRINT ราน SP PRINT เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065010009 06/01/2565 - -

208 ขออนุมัติเบิกเงินคาชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 4,750.00 4,750.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชน คณะเภสัชศาสตร ม.

บูรพา

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

 คณะเภสัชศาสตร ม.บูรพา

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065010010 06/01/2565 - -

209 ขออนุมัติเบิกเงินคาปายไวนิล 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม 

ราน เอ็ม-เอส โฆษณา

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดมราน เอ็ม-

เอส โฆษณา

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065010019 07/01/2565 - -

210 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมหองน้ําเปลี่ยน

อุปกรณหองน้ํา ชั้น 1-6 ของคณะ

สาธารณสุขศาสตร

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุรงค ละกะเต็บ นายจตุรงค ละกะเต็บ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065010020 07/01/2565 - -

หนา้ 20



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

211 ขออนุมัติเบิกเงินคาจัดพิมพและเขาเลม

วารสารของคณะสาธารณสุขศาสตร ปที่ 16 

เลม 2

24,750.00 24,750.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ รานชลบุรีการพิมพ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065010018 07/01/2565 - -

212 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถบัส 40-0548 11,277.80 11,277.80 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  เวิลดเท

รด ประเทศไทย

หางหุนสวนจํากัด  เวิลดเทรด 

ประเทศไทย

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065010017 07/01/2565 - -

213 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม

พุม ไมใหญ จัดสวนของคณะสาธารณสุข

ศาสตร

31,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพดล เพียรแท นายนพดล เพียรแท เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065010021 10/01/2565 - -

214 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุและสารเคมี 

ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดลอม

57,781.07 57,781.07 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส. 

ซายน อุปกรณเคมี

หางหุนสวนจํากัด เอส. ซายน 

อุปกรณเคมี

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065010025 27/01/2565 - -

215 จัดซื้อวัสดุประปา จํานวน 2 รายการ 1,155.60 1,155.60 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง                      

 ราคาที่เสนอฯ 267.50 บาท

รานไถเส็ง                         

ราคาที่ตกลงฯ 267.50  บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065010009 24/01/2565 - -

216 จัดซื้อสมุดทะเบียนสง จํานวน 6 เลม 599.44 599.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

599.44 บาท

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 

ราคาที่ตกลงฯ 599.44 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065010012 25/01/2565 - -

217 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 52 ถัง 1,820.00 1,820.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน     

    ราคาที่เสนอฯ 1,820.00

 บาท

ราน น้ําดื่มบานและสวน        

ราคาที่ตกลงฯ 1,820.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065010011 25/01/2565 - -

218 อนุมัติจัดจางลางใหญและตรวจเช็ค

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 5 เครื่อง

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค              

  ราคาที่เสนอฯ 4,280.00 

บาท

นิวทาวน เทคนิค                

ราคาที่ตกลงฯ 4,280.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065010014 28/01/2565 - -

219 ขออนุมัติซื้อชุดตรวจโควิด,ถุงมือ,ซองบรรจุยา

,face shield,แอลกอลฮอลเจล,แอลกอล

ฮอลน้ํา,หนากากอนามัย,เจลแอลกอฮอลขวด

13,070.00 13,070.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065010022 10/01/2022 - -

220 ขออนุมัติซื้อถุงเทา,ดามมีดยิลเลตต 432.00 432.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065010023 10/01/2022 - -

221 ขออนุมัติซื้อชุดCPE,กรรไกรตัดเล็บ,กรรไกร

ตัดผม,สเปยฉีดผมดํา,ซองใส

3,171.00 3,171.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065010024 10/01/2022 - -

หนา้ 21



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

222 ขออนุมัติซื้อถุงนอง,รองพื้น,กุญแจหอง101 1,428.00 1,428.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065010026 12/01/2022 - -

223 ขออนุมัติจางซอมแซมและบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศหอง101

15,515.00 15,515.00 เฉพาะเจาะจง สุพจนแอรเซอรวิส สุพจนแอรเซอรวิส มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065010027 13/01/2022 - -

224 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันพนักงานเดินเอกสาร 

เดือน 1/2565

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหา

นคร/เสนอราคา 400 บาท

หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/

เสนอราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065010008 07/01/2022 - -

225 ขออนุมัติจัดทําหนังสือแสดงความยินดี (FSS

 Homecoming Day)

14,950.00 14,950.00 เฉพาะเจาะจง รานพี.พี.ไซนเมกเกอร/

เสนอราคา 14,950 บาท

รานพี.พี.ไซนเมกเกอร/เสนอราคา

 14,950 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO1800065010001 11/01/2022 - -

226 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ (FSS 

Homecoming Day)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน PP Sign Maker & 

Solution/เสนอราคา 5,000

 บาท

ราน PP Sign Maker & 

Solution/เสนอราคา 5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065010009 11/01/2022 - -

227 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณจํานวน 7 

รายการ เพื่อใชเปนอุปกรณอํานวยความ

สนะดวกในการเขาเวรกลางคืน ประจําที่

ศูนยวิจัยคณะเทคโนโลยีทางทะะเล 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

2,202.00 2,202.00 เฉพาะเจาะจง รานทาใหมพลาสติก,

รานผึ้งนอย, รานทุกอยาง 

20 บาท 

รานทาใหมพลาสติก,

รานผึ้งนอย, รานทุกอยาง 20 บาท 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2100065010008 15/01/2022 - -

228 ขออนุมัติจางซอมแซมและและบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 13 รายการ เพื่อ

ซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ประจําคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

49,100.00 49,100.00 เฉพาะเจาะจง นายรุงโรจน หวังศิริ นายรุงโรจน หวังศิริ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065010011 05/01/2022 - -

229 ขออนุมัติจางเหมายายที่เก็บอุปกรณทาง

การเกษตรและตอเติมที่เก็บอุปกรณพรอมกับ

เทพื้นปูน เพื่อใชในการเก็บอุปกรณสําหรับที่

ใชภายในแปลงเกษตร

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ  ผลทวี นายชัยศิริ  ผลทวี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065010016 15/01/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

230 ขออนุมัติจางเหมาลางหลังคาโรงเรือน

เพาะปลูกพืชพรอมกับตัดแตงกิ่งไมบริเวณ

โดยรอบโรงเรือน เพื่อสําหรับเตรียมความ

พรอมในวิชาปฏิบัติการสาขา

เทคโนโลยีการเกษตร

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ  ผลทวี นายชัยศิริ  ผลทวี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065010017 15/01/2022 - -

231 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบโครงการ เพื่อใชใน

โครงการลงนามความรวมมือ ระหวาง

มหาวิทยาลัยบูรพา กับสถาบันพัฒนา

บุคลิกภาพจอหน โรเบิรต พาเวอรส ในวันที่ 

31 มกราคม 2565

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง รานโฆสิต วิทยา,

รานไอปริ๊นท และรัตนสร 

โฮมจัตุจัส 

รานโฆสิต วิทยา,

รานไอปริ๊นท และรัตนสร โฮมจัตุ

จัส 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065010027 26/01/2022 - -

232 ขออนุมัติจางการแสดงดนตรีจํานวน 1 

โครงการ เพื่อใชในโครงการลงนามความ

รวมมือ ระหวางมหาวิทยาลัยบูรพา กับ

สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอหน โรเบิรต พา

เวอรส ในวันที่ 31 มกราคม 2565

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานพ เกษประดิษฐ นายมานพ เกษประดิษฐ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065010028 26/01/2022 - -

233 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(ธค64)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิญญา ผลพานิช น.ส.อภิญญา ผลพานิช มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065010002 04/01/2565 - -

234 ขออนุมัติซื้อปากกาที่ระลึก (สกรีนชื่อคณะ) 

1,600 ดาม ใชในโครงการการตลาดเชิงรุก

สําหรับหลักสูตร บริการวิจัยและบริการ

วิชาการ และการสรางภาพลักษณแกคณะ

การจัดการและการทองเที่ยว : การสราง

ภาพลักษณและประชาสัมพันธสําหรับศิษย

เกาและบุคคลทั่วไปในชวงงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร

15,408.00 15,408.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีสากลพรีเมี่ยม บริษัท ศรีสากลพรีเมี่ยม มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065010004 04/01/2565 - -

235 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนกสุดา พงษวุฒิธรรม น.ส.ชนกสุดา พงษวุฒิธรรม มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065010001 04/01/2565 - -
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236 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ธค64)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนัชภรณ วันชนะ น.ส.ธนัชภรณ วันชนะ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065010003 04/01/2565 - -

237 ขออนุมัติจางทําสแตนดี้ชื่อคณะฯ และ

เครื่องหมายจุดเช็คอิน รวม 7 ปาย ใชใน

โครงการการตลาดเชิงรุกสําหรับหลักสูตร 

บริการวิจัยและบริการวิชาการ และการสราง

ภาพลักษณแกคณะการจัดการและการ

ทองเที่ยว : การสรางภาพลักษณและ

ประชาสัมพันธสําหรับศิษยเกาและบุคคล

ทั่วไปในชวงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

9,740.00 9,740.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เก็ทกูดศรีเอชั่น บจก.เก็ทกูดศรีเอชั่น มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065010005 04/01/2565 - -

238 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 5 รายการ 

สําหรับใชในการจัดเตรียมสถานที่และจัด

ฝกซอมยอยบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญา

บัตร คณะการจัดการและการทองเที่ยว

9,132.97 9,132.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065010006 06/01/2565 - -

239 ขออนุมัติจางติดตั้งระบบภาพและเสียง (โดย

ใชครุภัณฑเดิมของคณะฯ) หอง Meeting 

A-B ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการ

จัดการและการทองเที่ยว จํานวน 1 งาน

58,850.00 58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิชัยเอนจิเนียริ่ง 

จํากัด

บริษัท สิทธิชัยเอนจิเนียริ่ง จํากัด มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065010007 06/01/2565 - -

240 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน สําหรับใชในการ

จัดเตรียมสถานที่และจัดฝกซอมยอยบัณฑิต 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะการ

จัดการและการทองเที่ยว

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โปรฟาสิโน/บจก.ดี

ฟารมาซ/ีบจก.รวมใจ

เจริญรุงเรือง

บจก.โปรฟาสิโน/บจก.ดีฟารมาซ/ี

บจก.รวมใจเจริญรุงเรือง

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065010014 07/01/2565 - -

241 ขออนุมัติจางซอมแซมบํารุงรักษา (ตรวจ

สภาพเช็คระยะ 280,000 กม.)รถราชการ 

รถยนตของคณะ รถตู TOYOTA ทะบียน ฮท

 107

4,704.26 4,704.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนต

ชลบุรี จํากัด

บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี 

จํากัด

มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065010031 31/01/2565 - -
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242 ขอความเห็นชอบจัดหาถุงมือยางและขวด

สเปรย

1,017.00 1,017.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด 

2.นางสาวพัชพร สิทธิ์นอย

1.บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด 2.

นางสาวพัชพร สิทธิ์นอย

ราคาต่ําที่สุด PR2600065010014 11/01/2565 - -

243 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมพื้น

กระเบื้อง หอง I800 อาคารหอพักนิสิต

วิทยาลัยนานาชาติ

25,706.00 25,706.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล สมพร นายสมพล สมพร ราคาต่ําที่สุด PR2600065010017 12/01/2565 - -

244 ขอความเห็นชอบในการจัดหาแบตเตอรี่วิทยุ

สื่อสาร

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาต่ําที่สุด PR2600065010016 12/01/2565 - -

245 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อเครื่องโทรสาร 

จํานวน 1 เครื่อง

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2600065010015 12/01/2565 - -

246 ขอความเห็นชอบจัดซื้อสเปรยแอลกอฮอล

แบบพกพา

25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีสากลพรีเมี่ยม 

จํากัด

บริษัท ศรีสากลพรีเมี่ยม จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2600065010019 13/01/2565 - -

247 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซม

เครื่องปรับอากาศหองพักอาจารย ชั้น 5

19,153.00 19,153.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาต่ําที่สุด PR2600065010022 18/01/2565 - -

248 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุใชใน

สํานักงาน

4,085.00 4,085.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2600065010025 18/01/2565 - -

249 ขอความเห็นชอบจัดจางปมกุญแจ จํานวน 

118 ดอก

2,950.00 2,950.00 เฉพาะเจาะจง ฤทธเดชการกุญแจ ฤทธเดชการกุญแจ ราคาต่ําที่สุด PR2600065010023 18/01/2565 - -

250 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมชัก

โครก วาลวน้ําดีและหนาตาง ของอาคาร

หอพัก

3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล สมพร นายสมพล สมพร ราคาต่ําที่สุด PR2600065010024 18/01/2565 - -

251 ขอความเห็นชอบจัดหาวัสดุสําหรับใชในการ

ซอมบํารุง

18,690.00 18,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น

เตอร จํากัด (มหาชน) สาขา

ชลบุรี

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน) สาขาชลบุรี

ราคาต่ําที่สุด PR2600065010031 25/01/2565 - -

252 ขอความเห็นชอบในการจัดทํานามบัตร

สําหรับคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาต่ําที่สุด PR2600065010030 25/01/2565 - -

253 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือเรียน 8,250.00 8,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียบุคส จํากัด บริษัท เอเซียบุคส จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2600065010027 26/01/2565 - -

254 ขอความเห็นชอบจัดหาวัสดุสําหรับใช

ซอมแซมภายในหอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ

19,335.00 19,335.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น

เตอร จํากัด (มหาชน) สาขา

ชลบุรี

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน) สาขาชลบุรี

ราคาต่ําที่สุด PR2600065010035 27/01/2565 - -

255 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุใชใน

สํานักงานทั่วไป

1,973.08 1,973.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

ราคาต่ําที่สุด PR2600065010040 28/01/2565 - -
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256 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 

120 แพ็ค ประจําเดือนกุมภาพันธ

5,760.00 5,760.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคาต่ําที่สุด PR2600065010037 28/01/2565 - -

257 ขอความเห็นชอบในการจัดจางถายเอกสาร

และเขาเลม เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2565

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส สุกใส นายวิทวัส สุกใส ราคาต่ําที่สุด PR2600065010036 28/01/2565 - -

258 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ําดื่ม 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคาต่ําที่สุด PR2600065010041 28/01/2565 - -

259 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อน้ํามันเติม

รถจักรยานยนตของพนักงานเดินเอกสาร 

ประจําเดือนกุมภาพันธ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศทรายทอง หจก. วงศทรายทอง ราคาต่ําที่สุด PR2600065010038 28/01/2565 - -

260 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อกระดาษ A4 

180 แกรม

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ หจก. บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ ราคาต่ําที่สุด PR2603065010004 06/01/2565 - -

261 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซักผาปูที่นอน 18,746.40 18,746.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป 

จํากัด

บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2603065010003 06/01/2565 - -

262 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อฉากกั้นโตะ

ทํางาน จํานวน 4 ชุด

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูขวัญ เฟอรนิช จํากัด บริษัท ชูขวัญ เฟอรนิช จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2603065010001 06/01/2565 - -

263 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อเครื่องวัด

อุณหภูมิอินฟราเรด จํานวน 3 เครื่อง

5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส อี ซี เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เอส อี ซี เทคโนโลยี จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2603065010002 06/01/2565 - -

264 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมเครื่อง

กําเนิดไฟฟา

23,005.00 23,005.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาต่ําที่สุด PR2603065010010 07/01/2565 - -

265 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมระบบ

ไฟฟาลัดวงจรบริเวณโถงหนาโรงแรม

8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาต่ําที่สุด PR2603065010009 07/01/2565 - -

266 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมทอเมน

ปมน้ํา

4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาต่ําที่สุด PR2603065010008 07/01/2565 - -

267 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อหมอนหนุนใย

สังเคราะหสีขาว จํานวน 100 ใบ

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุทิศา ตั้งหะรัฐ นางสุทิศา ตั้งหะรัฐ ราคาต่ําที่สุด PR2603065010007 07/01/2565 - -

268 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุใชใน

สํานักงานและหองพัก

4,658.00 4,658.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

ราคาต่ําที่สุด PR2603065010014 12/01/2565 - -

269 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุใชใน

สํานักงานและหองพัก

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

ราคาต่ําที่สุด PR2603065010013 12/01/2565 - -

270 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซักผาปูที่นอน 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป 

จํากัด

บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2603065010015 13/01/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

271 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุใชใน

หองพัก

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

ราคาต่ําที่สุด PR2603065010018 14/01/2565 - -

272 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อกระดาษฟลิป

ชารท

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ หจก. บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ ราคาต่ําที่สุด PR2603065010020 21/01/2565 - -

273 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อน้ําดื่มตรา ''

มหาวิทยาลัยบูรพา'' ขนาด 0.6 ลิตร

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

ราคาต่ําที่สุด PR2603065010026 28/01/2565 - -

274 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อน้ําดื่มตรา ''

มหาวิทยาลัยบูรพา'' ขนาด 0.6 ลิตร

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

ราคาต่ําที่สุด PR2603065010025 28/01/2565 - -

275 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซักผาปูที่นอน 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป 

จํากัด

บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2603065010030 31/01/2565 - -

276 ขอความเห็นชอบในการจัดจางคาอาหารเชา

ของศูนยปฏิบัติการโรงแรม

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสแบมซ จํากัด บริษัท เอสแบมซ จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2603065010031 31/01/2565 - -

277 ขออนุมัติเบิกคาจัดจางซักรีดผาใน

ศูนยบริการการแพทยแผนไทยฯ เดือน

มกราคม 2565

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิธร อุทุมทอง/ เสนอ

ราคา 3,000 บาท

น.ส.ศศิธร อุทุมทอง/ เสนอราคา 

1,676 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2700065010001 04/01/2022 - -

278 ขออนุมัติเบิกคาซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/เสนอ

ราคา 11,000 บาท

นายศรายุทธ ใสยาทา/เสนอราคา 

11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO2700065010001 04/01/2022 - -

279 ขออนุมัติเบิกคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ 1,065.00 1,065.00 เฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.ฮารดแวร 2005/ 

เสนอราคา 1,065 บาท

ที.เอ็น.ฮารดแวร 2005/ เสนอ

ราคา 1,065 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2700065010004 04/01/2022 - -

280 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจาง

ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ

สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ 

มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวพร ไตรทิพย นางสาวศิวพร ไตรทิพย บริการดี ตรงตามความตองการ

 ราคามาตราฐาน

PR2800065010001 04/01/2022 - -

281 ขออนุมัติจัดซื้อและเบิกเงินน้ํามันเชื้อเพลิง

สําหรับใชที่ฟารมเกษตรของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

1,315.00 1,315.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนา

นคร จํากัด

สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร 

จํากัด

สินคาดี มีมาตราฐาน ราคาต่ําสุด PR2800065010006 07/01/2022 - -

282 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางปะยางรถไถ

เดินตามพรอมพวง

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส.การยางวัฒนานคร ราน ส.การยางวัฒนานคร บริการดี ตรงตามความตองการ

 ราคามาตราฐาน

PR2800065010005 07/01/2022 - -

หนา้ 27



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

283 ขออนุมัติจัดซื้อและเบิกเงินวัสดุสําหรับใชใน

การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการเคมี

อินทรีย รหัสวิชา 76110159

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิโรฒวิทยาภัณฑ จํากัด

บ.ทิมส ไซเอนติฟค จํากัด

บ.วิโรฒวิทยาภัณฑ จํากัด

บ.ทิมส ไซเอนติฟค จํากัด

สินคาดี มีมาตราฐาน ราคาต่ําสุด PR2800065010007 18/01/2022 - -

284 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจาง

ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ

สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ 

มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียน

บอน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภธิดา สมัยกุล นางสาวสุภธิดา สมัยกุล บริการดี มีมาตราฐาน ราคา

ต่ําสุด

PR3300065010001 04/01/2022 - -

285 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาจัดซื้อวัสดุสําหรับ

จัดโครงการประชาสัมพันธเชิงรุก ''SCISO 

2022''

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานแชมป อิงคเจ็ท 

จํากัด

บริษัท ลานแชมป อิงคเจ็ท จํากัด สินคาดีมีตุรภาพ ราคาต่ําสุด PR3300065010002 06/01/2022 - -

286 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 

มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา ตําบลบาน

คาย ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยาภรณ 

ประดิษฐพงษ ราคาที่เสนอ 

5,000.00 บาท

นางสาวธันยาภรณ ประดิษฐพงษ 

ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010019 01/01/2022 - -

287 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 

มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน ตําบลบาน

คาย ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย ใจกวาง ราคาที่

เสนอ 9,000.00 บาท

นายวันชัย ใจกวาง ราคาที่ตกลง

จาง 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010021 01/01/2022 - -

288 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 

มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน ตําบลบาน

คาย ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจวรรณ แสงเพิ่ม 

ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

นางเบญจวรรณ แสงเพิ่ม ราคาที่

ตกลงจาง 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010005 01/01/2022 - -

289 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 

มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน ตําบลบาน

คาย ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกานดา อยูดี ราคาที่

เสนอ 9,000.00 บาท

นางสุกานดา อยูดี ราคาที่ตกลง

จาง 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010022 01/01/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

290 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 

มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน ตําบลบาน

คาย ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวลจันทร ทอง

ระอา ราคาที่เสนอ 

9,000.00 บาท

นางสาวนวลจันทร ทองระอา 

ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010004 01/01/2022 - -

291 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 

มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน ตําบลบาน

คาย ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนงนุช กาญจนศศิวิมล 

ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

นางนงนุช กาญจนศศิวิมล ราคาที่

ตกลงจาง 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010002 01/01/2022 - -

292 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 

มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน ตําบลบาน

คาย ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทวีพร พลาดิศัยเลิศ 

ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

นางทวีพร พลาดิศัยเลิศ ราคาที่

ตกลงจาง 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010003 01/01/2022 - -

293 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 

มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบล

บานคาย ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรชัย นูทอง ราคาที่

เสนอ 15,000.00 บาท

นายสุรชัย นูทอง ราคาที่ตกลงจาง

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010025 01/01/2022 - -

294 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 

มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบล

บานคาย ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรัณย สอาดรัตน ราคา

ที่เสนอ 15,000.00 บาท

นายศรัณย สอาดรัตน ราคาที่ตก

ลงจาง 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010011 01/01/2022 - -

หนา้ 29



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

295 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 

มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบล

บานคาย ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภควรรษ สมานมิตร 

ราคาที่เสนอ 15,000.00 

บาท

นายภควรรษ สมานมิตร ราคาที่

ตกลงจาง 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010023 01/01/2022 - -

296 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 

มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบล

บานคาย ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ชุมวงค 

ราคาที่เสนอ 15,000.00 

บาท

นางสาวอภิญญา ชุมวงค ราคาที่

ตกลงจาง 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010013 01/01/2022 - -

297 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 

มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบล

บานคาย ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรินทรา คงเมือง 

ราคาที่เสนอ 15,000.00 

บาท

นางสาวสิรินทรา คงเมือง ราคาที่

ตกลงจาง 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010009 01/01/2022 - -

298 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 

มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบล

บานคาย ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิดา อยูดี ราคาที่

เสนอ 15,000.00 บาท

นางสาวปณิดา อยูดี ราคาที่ตกลง

จาง 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010010 01/01/2022 - -

299 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 

มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบล

บานคาย ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรวดี ใจซื่อ ราคาที่

เสนอ 15,000.00 บาท

นางสาวจิรวดี ใจซื่อ ราคาที่ตกลง

จาง 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010006 01/01/2022 - -

หนา้ 30



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

300 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 

มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบล

บานคาย ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติยา บุราณรัตน 

ราคาที่เสนอ 15,000.00 

บาท

นางสาวกฤติยา บุราณรัตน ราคา

ที่ตกลงจาง 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010012 01/01/2022 - -

301 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 

มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบล

บานคาย ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เจนจิรา สมานจิตร 

ราคาที่เสนอ 15,000.00 

บาท

นางสาว เจนจิรา สมานจิตร ราคา

ที่ตกลงจาง 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010015 01/01/2022 - -

302 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 

มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบล

บานคาย ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พฤษภา งาม

ประเสริฐ ราคาที่เสนอ 

15,000.00 บาท

นางสาว พฤษภา งามประเสริฐ 

ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010007 01/01/2022 - -

303 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 

มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบล

บานคาย ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ชุติมา รักษาวงศ 

ราคาที่เสนอ 15,000.00 

บาท

นางสาว ชุติมา รักษาวงศ ราคาที่

ตกลงจาง 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010008 01/01/2022 - -

304 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 

มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบล

บานคาย ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิตติมา มุงราย

กลาง ราคาที่เสนอ 

15,000.00 บาท

นางสาว จิตติมา มุงรายกลาง 

ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010014 01/01/2022 - -

หนา้ 31



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

305 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 

มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบล

บานคาย ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจิรา ศิริสวัสดิ์ 

ราคาที่เสนอ 15,000.00 

บาท

น.ส.เบญจิรา ศิริสวัสดิ์ ราคาที่ตก

ลงจาง 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010024 01/01/2022 - -

306 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 

มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา ตําบลบาน

คาย ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นาตาลี ซีกเลอร ราคา

ที่เสนอ 5,000.00 บาท

น.ส. นาตาลี ซีกเลอร ราคาที่ตก

ลงจาง 5,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010017 01/01/2022 - -

307 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 

มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา ตําบลบาน

คาย ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกวรรณ ประจงจัด 

ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท

น.ส.กนกวรรณ ประจงจัด ราคาที่

ตกลงจาง 5,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010026 01/01/2022 - -

308 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 

มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา ตําบลบาน

คาย ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กันตฤทัย กันภัย ราคาที่

เสนอ 5,000.00 บาท

น.ส.กันตฤทัย กันภัย ราคาที่ตกลง

จาง 5,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010027 01/01/2022 - -

309 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 

มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน ตําบลบาน

คาย ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชา โมลี ราคาที่เสนอ 

9,000.00 บาท

นายเดชา โมลี ราคาที่ตกลงจาง 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010001 01/01/2022 - -

310 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 

มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา ตําบลบาน

คาย ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาสิริ เลี่ยมทอง

 ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท

นางสาวประภาสิริ เลี่ยมทอง 

ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010018 01/01/2022 - -

หนา้ 32



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

311 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 

มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา ตําบลบาน

คาย ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภัณตรี วงศทราย

ทอง ราคาที่เสนอ 5,000.00

 บาท

นางสาวอภัณตรี วงศทรายทอง 

ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010016 01/01/2022 - -

312 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 

มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา ตําบลบาน

คาย ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย นูทอง ราคาที่

เสนอ 5,000.00 บาท

นายเอกชัย นูทอง ราคาที่ตกลง

จาง 5,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010020 01/01/2022 - -

313 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการ

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบ

บูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) 

ประเภทบัณฑิตจํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สาลินี พงษปทม ราคาที่

เสนอ 15,000.00 บาท

น.ส.สาลินี พงษปทม ราคาที่ตกลง

จาง 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010028 04/01/2022 - -

314 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารและเขาเลม 

จํานวน 26 เลม เพื่อใชสําหรับการจัด

โครงการฝกปฏิบัติงานกายภาพบําบัดทาง

คลินิก 1 ประจําปการศึกษา 2564 สําหรับ

นิสิตรหัส 62 วันที่ 9-25 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2565 ณ แหลงฝกปฏิบัติงาน จํานวน 12 

แหลงฝก

3,950.00 3,950.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา วรดิถี ราคาที่

เสนอ 3,950.00 บาท

นางสาวยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลง

จาง 3,950.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010033 05/01/2022 - -

315 ขออนุมัติจัดซื้อชุดกาวนพลาสติกและคา

กระดาษชําระ จํานวน 5 แพ็ค เพื่อใชสําหรับ

การจัดโครงการการเตรียมความพรอมกอน

ฝกปฏิบัติวิชาชีพ สําหรับนิสิตกายภาพบําบัด

 รหัส 62 ประจําปการศึกษา 2564 ในวันที่ 8

 มกราคม พ.ศ. 2565 (งานพัสด)ุ

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน), ราน 20 บาท 

(บางพระ) ราคาที่เสนอ 

1,600.00 บาท

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน), ราน 20 บาท (บางพระ)

 ราคาที่ตกลงจาง 1,600.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010032 05/01/2022 - -

หนา้ 33



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

316 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 5 

รายการ เพื่อใชในการเรียนการสอน

ปฏิบัติการสําหรับรายวิชาบริการวิชาการ

ใหแกหนวยงานภายในและภายนอก (สาขา

ชีวเวชศาสตร)

10,420.00 10,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

10,420.00 บาท

บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด 

ราคาที่ตกลงจาง 10,420.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010052 07/01/2022 - -

317 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 

รายการ เพื่อใชในการเรียนการสอนรายวิชา

ปฏิบัติการวิทยาศาสตรการบริการโลหิต 1 

(สาขาเทคนิคการแพทย)

12,250.00 12,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีมารค จํากัด ราคาที่

เสนอ 12,250.00 บาท

บริษัท ดีมารค จํากัด ราคาที่ตกลง

จาง 12,250.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010055 07/01/2022 - -

318 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 12 

รายการ เพื่อใชในการเรียนการสอนรายวิชา

ปฏิบัติการโลหิตวิทยา 2 และปฏิบัติการเคมี

คลินิก 2 (สาขาเทคนิคการแพทย)

29,435.70 29,435.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

29,435.70 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด 

ราคาที่ตกลงจาง 29,435.70 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010051 07/01/2022 - -

319 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 

รายการ เพื่อใชในการเรียนการสอนใน

หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย และ

หองปฏิบัติการงานบริการการศึกษา (สาขา

เทคนิคการแพทยและสาขาชีวเวชศาสตร)

8,667.00 8,667.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บ ลีดเดอร จํากัด 

ราคาที่เสนอ 8,667.00 บาท

บริษัท แล็บ ลีดเดอร จํากัด ราคา

ที่ตกลงจาง 8,667.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010056 07/01/2022 - -

320 ขออนุมัติจัดซื้อขาแขวนทีวีตั้งพื้น จํานวน 1 

อัน เพื่อใชสําหรับติดตั้งโทรทัศนในการเรียน

การสอนคณะสหเวชศาสตร (งานพัสด)ุ

1,780.00 1,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลอีดี อินโนเวชั่น 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

1,780.00 บาท

บริษัท แอลอีดี อินโนเวชั่น จํากัด 

ราคาที่ตกลงจาง 1,780.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010049 07/01/2022 - -

321 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 8 

รายการ เพื่อใชในการเรียนการสอน

ปฏิบัติการสําหรับรายวิชาบริการวิชาการ

ใหแกหนวยงานภายในและภายนอก (สาขา

ชีวเวชศาสตร)

9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศ

ไทย) จํากัด ราคาที่เสนอ 

9,095.00 บาท

บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) 

จํากัด ราคาที่ตกลงจาง 9,095.00

 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010053 07/01/2022 - -

322 ขออนุมัติจัดซื้อถุงซิป จํานวน 6 แพ็ค เพื่อใช

สําหรับแพ็คชุดตรวจ Atk ใหกับนิสิตและ

บุคลากรคณะสหเวชศาสตรที่ไดรับการสุม

ตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง รานรวยภัณฑลาน ราคาที่

เสนอ 330.00 บาท

รานรวยภัณฑลาน ราคาที่ตกลง

จาง 330.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010050 07/01/2022 - -

หนา้ 34



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

323 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 15 

รายการ เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน

ปฏิบัติการ สําหรับรายวิชาบริการวิชาการ

ใหแกหนวยงานภายในและภายนอก (สาขา

ชีวเวชศาสตร)

38,113.40 38,113.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

38,113.40 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด 

ราคาที่ตกลงจาง 38,113.40 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010054 07/01/2022 - -

324 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสําหรับการ

เรียนการสอน จํานวน 17 รายการ เพื่อใช

สําหรับการจัดการเรียนการสอน หัวขอ 

ปฏิบัติการการประกอบอาหารจัดเลี้ยง ใน

วันที่ 23 มกราคม 2565

3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา พึ่งเย็น ราคาที่

เสนอ 3,360.00 บาท

นางสาวจิตรา พึ่งเย็น ราคาที่ตก

ลงจาง 3,360.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010065 14/01/2022 - -

325 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสําหรับการ

เรียนการสอน จํานวน 18 รายการ เพื่อใช

สําหรับการจัดการเรียนการสอน หัวขอ 

ปฏิบัติการหลักการทําอาหารตามเมนูและการ

เลือกวัตถุดิบที่เหมาะสม ในวันที่ 30 มกราคม

 2565

2,727.00 2,727.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา พึ่งเย็น ราคาที่

เสนอ 2,727.00 บาท

นางสาวจิตรา พึ่งเย็น ราคาที่ตก

ลงจาง 2,727.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010067 14/01/2022 - -

326 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสําหรับการ

เรียนการสอน จํานวน 23 รายการ เพื่อใช

สําหรับการจัดการเรียนการสอน หัวขอ

โภชนาการและอาหารเฉพาะโรค ในวันที่ 23

 มกราคม 2565

2,575.00 2,469.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

2,575.00 บาท

บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด 

ราคาที่ตกลงจาง 2,469.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010064 14/01/2022 - -

327 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสําหรับการ

เรียนการสอน จํานวน 26 รายการ เพื่อใช

สําหรับการจัดการเรียนการสอน หัวขอ 

ปฏิบัติการหลักการจัดการครัวและการ

จัดเตรียมอุปกรณในจุดบริการอาหาร ในวันที่

 26 มกราคม 2565

3,125.00 3,125.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา พึ่งเย็น ราคาที่

เสนอ 3,125.00 บาท

นางสาวจิตรา พึ่งเย็น ราคาที่ตก

ลงจาง 3,125.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010066 14/01/2022 - -

หนา้ 35



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

328 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถตู จํานวน 3 

วัน เพื่อรับ - สง อาจารยยุพาพร กิจหวาง 

มาสอนรายวิชา 6863056 หลักการจัดการ 

การบริหารอาหาร (ครั้งที่ 2 ) สําหรับนิสิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชน

บําบัดและการกําหนดอาหาร ชั้นปที่ 3 วันที่ 

23,26,30 มกราคม 2565

9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษเทพ บุญนาค 

ราคาที่เสนอ 9,300.00 บาท

นายพงษเทพ บุญนาค ราคาที่ตก

ลงจาง 9,300.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010062 14/01/2022 - -

329 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํายา/สารเคมี จํานวน 10 

รายการ เพื่อใชสําหรับการสอนรายวิชา 

68245259 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 2 

สําหรับนิสิตเทคนิคการแพทยชั้นป 4 ป

การศึกษา 2564 ภาคปลาย

9,980.00 9,980.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย ราคาที่เสนอ

 9,980.00 บาท

สภากาชาดไทย ราคาที่ตกลงจาง 

9,980.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010072 17/01/2022 - -

330 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนของ

สาขากายภาพบําบัด จํานวน 22 รายการ

15,870.00 12,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด,

 บริษัท ดีแคทลอน 

(ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท

 ซีพี ออล จํากัด (มหาชน) 

ราคาที่เสนอ 15,870.00 

บาท

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด, 

บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) 

จํากัด, บริษัท ซีพี ออล จํากัด 

(มหาชน) ราคาที่ตกลงจาง 

12,620.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010076 18/01/2022 - -

331 ขออนุมัติจัดซื้อชุดเสื้อกาวนแขนยาวแบบใช

แลวทิ้ง CPE จํานวน 400 ชุด

5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุภาภรณ เซฟตี้ 

โซลูชั่น จํากัด ราคาที่เสนอ 

5,136.00 บาท

บริษัท สุภาภรณ เซฟตี้ โซลูชั่น 

จํากัด ราคาที่ตกลงจาง 5,136.00

 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010075 18/01/2022 - -

332 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 

3 วัน เพื่อรับ - สง อาจารยกิตติพงษ มาน

หมัด มาสอนรายวิชา 68533259 ปฏิบัติการ

วิทยาเซลลนรีเวช สําหรับนิสิตหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากาย

วิภาค วันที่ 26,27,29 มกราคม 2565

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ. สุรพล ดวงกุลสา 

ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท

พ.จ.อ. สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่

ตกลงจาง 1,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010078 21/01/2022 - -

333 ขออนุมัติจัดซื้อถุงมือ ชนิดไมมีแปง จํานวน 

137 กลอง เพื่อใชสําหรับการจัดการเรียน

การสอนเรียนการสอนสาขากายภาพบําบัด

30,783.90 30,783.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร

 ซิสเท็มส จํากัด ราคาที่

เสนอ 30,783.90 บาท

บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิส

เท็มส จํากัด ราคาที่ตกลงจาง 

30,783.90 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010080 21/01/2022 - -

หนา้ 36



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

334 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับการเรียนการสอน

ของสาขากายภาพบําบัด จํานวน 1 รายการ

4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อินทิเมท 

เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 

4,494.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด อินทิเมท เทรด

ดิ้ง ราคาที่ตกลงจาง 4,494.00 

บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010083 21/01/2022 - -

335 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับการเรียนการสอน

ของสาขากายภาพบําบัด จํานวน 27 รายการ

5,732.09 5,732.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

5,732.09 บาท

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 

ราคาที่ตกลงจาง 5,732.09 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010077 21/01/2022 - -

336 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับการเรียนการสอน

ของสาขากายภาพบําบัด จํานวน 4 รายการ 

เพื่อใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนของ

สาขากายภาพบําบัด

5,040.00 5,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

5,040.00 บาท

บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด 

ราคาที่ตกลงจาง 5,040.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010081 21/01/2022 - -

337 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับการเรียนการสอน

สาขากายภาพบําบัด จํานวน 1 รายการ เพื่อ

ใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนของสาขา

กายภาพบําบัด

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศ

ไทย) จํากัด ราคาที่เสนอ 

6,420.00 บาท

บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) 

จํากัด ราคาที่ตกลงจาง 6,420.00

 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010082 21/01/2022 - -

338 ขออนุมัติซอมตู -80 องศา จํานวน 1 เครื่อง 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพเพนดอรฟ 

(ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่

เสนอ 7,490.00 บาท

บริษัท เอพเพนดอรฟ (ประเทศ

ไทย) จํากัด ราคาที่ตกลงจาง 

7,490.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010079 21/01/2022 - -

339 ขออนุมัติจัดซื้อกลองพัสดุสําหรับการจัดสง

เอกสาร-อุปกรณแกนิสิตกายภาพบําบัด 

จํานวน 15 กลอง

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

ราคาที่เสนอ 750.00 บาท

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ราคา

ที่ตกลงจาง 750.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010086 26/01/2022 - -

340 ขออนุมัติจัดซื้อสัตวทดลอง เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอนในรายวิชา 68429159 การใช

สัตวทดลองในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร

การแพทย (อ.ปองรุง)

21,669.60 21,669.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนมูระ สยาม 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

ราคาที่เสนอ 21,669.60 

บาท

บริษัท โนมูระ สยาม อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด ราคาที่ตกลงจาง

 21,669.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010097 28/01/2022 - -

341 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 31 

รายการ เพื่อใชสําหรับการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะสหเวชศาสตร

9,424.55 9,424.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

9,424.55 บาท

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 

ราคาที่ตกลงจาง 9,424.55 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010098 29/01/2022 - -

342 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 

รายการ เพื่อใชสําหรับการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชา 68449359 ภาคนิพนธ ป

การศึกษา 2564 (อ.ปริญญาพรและอ.วิทูร)

9,897.50 9,897.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศ

ไทย) จํากัด ราคาที่เสนอ 

9,897.50 บาท

บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) 

จํากัด ราคาที่ตกลงจาง 9,897.50

 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010101 29/01/2022 - -

หนา้ 37



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

343 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารและเขาเลม 

จํานวน 20 เลม เพื่อใชสําหรับการจัด

โครงการฝกปฏิบัติงานกายภาพบําบัดทาง

คลินิก 4 ประจําปการศึกษา 2564 วันที่ 7 

กุมภาพันธ - 12 เมษายน 2565

2,275.00 2,275.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา วรดิถี ราคาที่

เสนอ 2,275.00 บาท

นางสาวยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลง

จาง 2,275.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010099 29/01/2022 - -

344 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 

รายการ เพื่อใชสําหรับการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชา 68449359 ภาคนิพนธ ป

การศึกษา 2564 (อ.ปริญญาพรและอ.วิทูร)

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟค 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

6,420.00 บาท

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟค จํากัด 

ราคาที่ตกลงจาง 6,420.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010100 29/01/2022 - -

345 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสําหรับการ

เรียนการสอน จํานวน 42 รายการ เพื่อใช

สําหรับการจัดการเรียนการสอน หัวขอ 

ปฏิบัติการการจัดระบบการจัดการการ

บริการอาหารในโรงพยาบาล ปการศึกษา 

2564 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2565

2,427.00 2,427.00 เฉพาะเจาะจง นางจิตรา พึ่งเย็น ราคาที่

เสนอ 2,427.00 บาท

นางจิตรา พึ่งเย็น ราคาที่ตกลงจาง

 2,427.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010106 31/01/2022 - -

346 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสําหรับการ

เรียนการสอน จํานวน 16 รายการ เพื่อใช

สําหรับการจัดการเรียนการสอน หัวขอ 

ปฏิบัติการหลักการจัดรายการอาหาร การ

พัฒนาตํารับอาหารมาตรฐาน ปการศึกษา 

2564 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565

1,457.00 1,457.00 เฉพาะเจาะจง นางจิตรา พึ่งเย็น ราคาที่

เสนอ 1,457.00 บาท

นางจิตรา พึ่งเย็น ราคาที่ตกลงจาง

 1,457.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010105 31/01/2022 - -

347 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 

5 วัน เพื่อรับ - สง อาจารยกิตติพงษ มาน

หมัด มาสอนรายวิชา 68533259 ปฏิบัติการ

วิทยาเซลลนรีเวช สําหรับนิสิตหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากาย

วิภาค ชั้นปที่ 3 วันที่ 2,3,6,9,10 กุมภาพันธ

 2565

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

ราคาที่เสนอ 2,500.00 บาท

พ.จ.อ. สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่

ตกลงจาง 2,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010102 31/01/2022 - -

หนา้ 38



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

348 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถตู จํานวน 1 

คัน เพื่อรับ-สงอาจารยยุพาพร  กิจหวางมา

สอนรายวิชา 68630561 หลักการจัดการ 

การบริหารอาหาร (ครั้งที่ 2) สําหรับนิสิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชน

บําบัดและการกําหนดอาหาร วันที่ 19 

กุมภาพันธ 2565

3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษเทพ บุญนาค 

ราคาที่เสนอ 3,100.00 บาท

นายพงษเทพ บุญนาค ราคาที่ตก

ลงจาง 3,100.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010103 31/01/2022 - -

349 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสําหรับการ

เรียนการสอน จํานวน 44 รายการ เพื่อใช

สําหรับการจัดการเรียนการสอน หัวขอ 

ปฏิบัติการออกแบบโครงสรางองคกร การ

บริหารงานบุคคลและการเงินสําหรับจุด

บริการอาหาร ปการศึกษา 2564 ในวันที่ 2 

กุมภาพันธ 2565

2,427.00 2,427.00 เฉพาะเจาะจง นางจิตรา พึ่งเย็น ราคาที่

เสนอ 2,427.00 บาท

นางจิตรา พึ่งเย็น ราคาที่ตกลงจาง

 2,427.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065010104 31/01/2022 - -

350 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกสําหรับเครื่องพิมพ

จํานวน 1 รายการ (2122)

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065120114 01/01/2565 - -

351 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ สําหรับใชงานใน

ฝายอาคารสถานที่และโสตทัศนศึกษา จํานวน

 11 รายการ (2151)

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065120042 03/01/2565 - -

352 ขออนุมัติจัดจางเหมาดําเนินการจัดทําทาง

ลาดหนาพลับพลา โครงการพิธีเปด ''อาคาร 

10 ป เภสัชศาสตรบูรพา'' (6105)

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัศนัย เขาเมือง นายอัศนัย เขาเมือง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065010012 07/01/2565 - -

353 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดทํา

กิจกรรม โครงการพิธีเปด ''อาคาร 10 ป 

เภสัชศาสตรบูรพา'' (6105)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชน คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา, บริษัท 

โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด(มหาชน) สาขาชลบุร,ี

 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็น

เตอร จํากัด(มหาชน) สาขา

ชลบุรี 2

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย

บูรพา, บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น

เตอร จํากัด(มหาชน) สาขาชลบุร,ี

 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร 

จํากัด(มหาชน) สาขาชลบุรี 3

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065010018 07/01/2565 - -

หนา้ 39



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

354 ขออนุมัติจัดจางจัดดอกไม โครงการพิธีเปด ''

อาคาร 10 ป เภสัชศาสตรบูรพา'' (6105)

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมมอธ ฟลาเวอร รานดอกไมมอธ ฟลาเวอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065010013 07/01/2565 - -

355 ขออนุมัติจัดจางทําผาแพรคลุมปาย พรอม

อุปกรณ โครงการพิธีเปด ''อาคาร 10 ป 

เภสัชศาสตรบูรพา'' (6105)

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา  สายรวมญาติ นายสุริยา  สายรวมญาติ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065010014 07/01/2565 - -

356 ขออนุมัติจัดจางเชาบริการเครื่องเสียง 

โครงการพิธีเปด ''อาคาร 10 ป เภสัชศาสตร

บูรพา'' (6105)

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชิตชัย ผดุงประเสริฐ นายพิชิตชัย ผดุงประเสริฐ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065010015 07/01/2565 - -

357 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึกสําหรับผูเขารวม

งาน โครงการพิธีเปด ''อาคาร 10 ป เภสัช

ศาสตรบูรพา'' (6105)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ ดีไซน เอสเซน

เชี่ยล จํากัด

บริษัท เดอะ ดีไซน เอสเซนเชี่ยล 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065010016 07/01/2565 - -

358 ขออนุมัติจัดซื้อตูเย็น 2 ประตู ขนาด 12.9 

คิวบิกฟุต จํานวน 1เครื่อง (2261)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น

เตอร จํากัด (มหาชน) สาขา

ชลบุรี

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน) สาขาชลบุรี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065010030 10/01/2565 - -

359 ขออนุมัติจัดจางทําฉากบังลม จํานวน 1 ชุด 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัศนัย เขาเมือง นายอัศนัย เขาเมือง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065010029 10/01/2565 - -

360 ขออนุมัติจัดจางทําปายชื่อคณะลอยตัว 

จํานวน 1 ปาย

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัศนัย เขาเมือง นายอัศนัย เขาเมือง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065010028 10/01/2565 - -

361 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ สําหรับอาคาร10

 ป เภสัชศาสตร

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง รานจานชามบางแสน, 

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด, บริษัท บัณฑิตส

เตชั่นเนอรี่ จํากัด, หาง

หุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.

พาณิช, นายสมศักดิ์ สาย

แวว, บริษัท โฮม โปรดักส 

เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

สาขาชลบุรี

รานจานชามบางแสน, บริษัท ตันติ

เจริญโภคทรัพย จํากัด, บริษัท 

บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด, หาง

หุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พาณิช, 

นายสมศักดิ์ สายแวว, บริษัท โฮม 

โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

 สาขาชลบุรี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065010046 14/01/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

362 ขออนุมัติซอมโทรทัศน ขนาด 65 นิ้ว ประจํา

หองปฏิบัติการ 20604 (2152)

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065010050 17/01/2565 - -

363 ขออนุมัติจัดจางเชาเกาอี้รับรองผูเขารวมงาน 

โครงการพิธีเปด ''อาคาร 10 ป เภสัชศาสตร

บูรพา'' (6105)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รอยพันลาน จํากัด บริษัท รอยพันลาน จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065010051 17/01/2565 - -

364 ขอนุมัติจัดซื้อน้ํายาฆาเชื้ออเนยกประสงค 

ขนาด 500 ml. จํานวน 2 ขวด (2109)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชน คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย

บูรพา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065010074 27/01/2565 - -

365 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมและบํารุงรักษา 

เปลี่ยน HDD ความจุ 2 TB สําหรับ

คอมพิวเตอร เลขครุภัณฑที่ 

551500301000243,561500301000350

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ท

เวิรค จํากัด

บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065010075 27/01/2565 - -

366 ซื้อวัสดุ ถุงมือแพทย พลาสเตอรยา เทปผากาว 7,710.00 7,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065010009 04/01/2565 - -

367 ซื้อหมึกพิมพสําหรับเครื่องถายเอกสารยี่หอริ

โก จํานวน 5 หลอด

21,860.00 21,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065010001 04/01/2565 - -

368 ซื้อของที่ระลึก(กระเปาเป) จํานวน 10 ใบ 5,130.00 5,130.00 เฉพาะเจาะจง ยูเนี่ยนสตาร ยูเนี่ยนสตาร ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065010012 04/01/2565 - -

369 จางทําสแตนดี้พรอมขาตั้ง  พรอมออกแบบ 

จํานวน 5 ชุด

8,453.00 8,453.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065010036 10/01/2565 - -

370 ซื้อสายฉีดชําระ จํานวน 24 ชุด 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065010038 10/01/2565 - -

371 ซื้อขาไมโครโฟนแบบติดโตะ จํานวน 1 ชุด 4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065010039 10/01/2565 - -

372 จางซอมประตูกระจกบานสวิง ประตูทางเขา

ชั้น 1 จํานวน 1 งาน

3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065010040 10/01/2565 - -

373 ซื้อวัสดุตกแตง (รายละเอียดตามแบบฟอรม

การกําหนดรางขอบเขตของงาน/รายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ)

1,263.00 1,263.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065010041 10/01/2565 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

374 ซื้อวัสดุตกแตง (รายละเอียดตามแบบฟอรม

การกําหนดรางขอบเขตของงาน/รายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ)

7,080.00 7,080.00 เฉพาะเจาะจง ราน 

COOL_BALLOON_SHOP

ราน COOL_BALLOON_SHOP ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065010050 13/01/2565 - -

375 ซื้อฟวเจอรบอรด สีขาว จํานวน 3 ชิ้น 840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง ราน แสนดี ดีไซต แอนด 

แอดเวอรไทซิ่ง

ราน แสนดี ดีไซต แอนด แอดเวอร

ไทซิ่ง

ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065010051 13/01/2565 - -

376 ซื้ออุปกรณเก็บขอมูล USB Handy Drive 

32GB จํานวน 31 ชิ้น และ อุปกรณเก็บ

ขอมูล USB Harddisk 4 TB จํานวน 1 ชิ้น

8,491.00 8,491.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065010052 13/01/2565 - -

377 ซื้อน้ํามันสําหรับเติมรถจักรยานยนตของคณะ 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065010074 17/01/2565 - -

378 จัดทําเลมประกอบการประชุมวิชาการ 

Proceding จํานวน 30 เลม

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ รานชลบุรีการพิมพ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065010075 17/01/2565 - -

379 ซื้อน้ําจืด จํานวน 20,000 ลิตร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ลุงชลอ น้ําจืด ลุงชลอ น้ําจืด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065010082 25/01/2565 - -

380 จางทําตรายาง จํานวน 3 อัน 470.00 470.00 เฉพาะเจาะจง นางปยดารัศม ธนกวิน

สมบูรณ

นางปยดารัศม ธนกวินสมบูรณ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065010083 25/01/2565 - -

381 ซื้อหัวLan จํานวน 200 ชิ้น 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065010084 25/01/2565 - -

382 ซื้อหลอดไฟขั้วเกลียว จํานวน 120 หลอด 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065010003 25/01/2565 - -

383 ซื้อวัสดุฝกอบรม จํานวน 6 รายการ 

(รายละเอียดตามแบบฟอรมการกําหนดราง

ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะ)

2,968.00 2,968.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ จอดสันเทียะ นายอํานาจ จอดสันเทียะ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065010086 25/01/2565 - -

384 ซื้ออุปกรณเชื่อมตอสัญญาณระบบ Fire 

Alarm จํานวน 6 ชิ้น

23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065010004 27/01/2565 - -

385 ซื้อวัสดุสําหรับงานซอม จํานวน 11 รายการ 

(รายละเอียดตามแบบฟอรมการกําหนดราง

ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะ)

1,365.00 1,365.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ รานไพรเวชคาวัสดุ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065010123 27/01/2565 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

386 จางเหมาบริการพัฒนาเว็บไซต 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ดีไลท จํากัด บริษัท ไอ ดีไลท จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO3900065010004 17/01/2565 - -

387 ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาเรดดี้ จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

บริษัท อาเรดดี้ จํากัด (สํานักงาน

ใหญ)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO3900065010002 14/01/2565 - -

388 ซื้อโทรทัศน 73,900.00 73,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาเรดดี้ จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

บริษัท อาเรดดี้ จํากัด (สํานักงาน

ใหญ)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO3900065010003 14/01/2565 - -

389 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 8,931.00 8,931.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)/ราคาที่เสนอ 

8,931 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)/ราคาที่ตกลงซื้อ 8,931 

บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065010008 10/01/2565 - -

390 ขออนุมัติจางทําไวนิลแสดงความยินดีกับนิสิต

ในงานพิธิพระราชทานปริญญาบัตรคณะ

ดนตรีและการแสดง

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานซีลลอส อารต ดีไซน/

ราคาที่เสนอ 2,000 บาท

รานซีลลอส อารต ดีไซน/ราคาที่

ตกลงจาง 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065010012 13/01/2565 - -

391 ขออนุมัติจางเหมาติดตั้งสัญญาณ

อินเตอรเน็ตหองรองคณบด,ีและหองผูชวย

คณบดี

18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน/

ราคาที่เสนอ 18,500 บาท

นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน/ราคาที่

ตกลงจาง 18,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065010013 17/01/2565 - -

392 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําชื่อ+ตําแหนงคณะ

ผูบริหารคณะดนตรีและการแสดงชุดใหม

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นางปยดารัศม ธนกวิน

สมบูรณ/ราคาที่เสนอ 3,200

 บาท

นางปยดารัศม ธนกวินสมบูรณ/

ราคาที่ตกลงจาง 3,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065010016 18/01/2565 - -

393 ขออนุมัติจัดซื้อแผนยางปูพื้นสําหรับปู

หองเรียนลดแรงกระแทก

81,250.00 81,250.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติโชค บุญกอเกื้อ/

ราคาที่เสนอ 81,250 บาท

นายกิตติโชค บุญกอเกื้อ/ราคาที่

ตกลงซื้อ 81,250 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065010022 27/01/2565 - -

394 ขออนุมัติจางเหมาติดตั้งโทรทัศนพรอม

อุปกรณ

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน/

ราคาที่เสนอ 2,500 บาท

นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน/ราคาที่

ตกลงจาง 2,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065010027 28/01/2565 - -

395 ขออนุมัติเสนอจางบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศหองสํานักงานบัณฑิต

วิทยาลัย

16,585.00 16,585.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค/ราคาที่

เสนอ 16,585

นิวทาวน เทคนิค/ราคาที่ตกลงจาง

 16,585

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065010005 05/01/2565 - -

หนา้ 43



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

396 ขออนุมัติซื้อชุดสังฆทานโครงการทําบุญวัน

สถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

 ครบรองปที่ 4 วันที่ 18 ม.ค.65

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง .....รานสังฆทาน พลังบุญ/

ราคาที่เสนอ 2,700.....

.....รานสังฆทาน พลังบุญ/ราคาที่

ตกลงซื้อ 2,700.....

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065010007 06/01/2565 - -

397 ขออนุมัติซื้อดอกไมถวายพระในโครงการ

ทําบุญวันคลายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบปที่ 4 วันที่ 18 

ม.ค.65

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง .....รานดอกไมเจียมจิตต/

ราคาที่เสนอ 275........

.....รานดอกไมเจียมจิตต/ราคาที่

ตกลงซื้อ 275........

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065010006 06/01/2565 - -

398 ขออนุมัติซื้อของไหวในโครงการทําบุญวัน

คลายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบปที่ 4 วันที่ 18 

ม.ค.65

4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง .....รานกวยเตี๋ยวเปดปาโชค

 ณ อางศิลา/ราคาที่เสนอ 

1,000.. บริษัท สยามแม็ค

โคร จํากัด (มหาชน)/ราคาที่

เสนอ 1,587 รานแมประภา

สังฆภัณฑ/ราคที่เสนอ 275  

                    ราน ดอก

เจียมจิตต/ราคาที่เสนอ 

630........

.....รานกวยเตี๋ยวเปดปาโชค ณ 

อางศิลา/ราคาที่ตกลงซื้อ 1,000.. 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)/ราคาที่ตกลงซื้อ 1,587 

รานแมประภาสังฆภัณฑ/ราคที่ตก

ลงซื้อ 275 รานดอกเจียมจิตต/

ราคาที่ตกลงซื้อ 630........

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065010008 06/01/2565 - -

399 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 10 แพ็ค 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่เสนอ 350 น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 350 มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065010009 14/01/2565 - -

400 ขออนุมัติเสนอซื้อฮารดดิส 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด/ราคาที่เสนอ 5,000

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/

ราคาที่ตกลงซื้อ 5,000

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065010012 24/01/2565 - -

401 ขออนุมัติเสนอจางซอมแซมและบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศหอง 702,705,707 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย

35,793.00 35,793.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค/ราคาที่

เสนอ 35,793

นิวทาวน เทคนิค/ราคาที่ตกลงจาง

 35,793

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065010017 26/01/2565 - -

402 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 9 ถัง 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่เสนอ 360 น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 360 มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065010018 27/01/2565 - -

403 สินคา(ติดตูเย็นสมอเรือ) จํานวน 1 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ มงคลเคหา /

ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

นายกิตติพงศ มงคลเคหา /ราคาที่

เสนอ 3,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065010007 04/01/2022 - -

หนา้ 44



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

404 สินคา(ตุกตา) จํานวน 2 รายการ 48,406.80 48,406.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จํากัด /

ราคาที่เสนอ 48,406.80 

บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จํากัด /ราคาที่

เสนอ 48,406.80 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065010006 04/01/2022 - -

405 สินคา(น้ําดื่มน้ําทิพย) จํานวน 1 รายการ 6,749.03 6,749.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอม

เมอรเชียล จํากัด /ราคาที่

เสนอ 6,749.03 บาท

บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล

 จํากัด /ราคาที่เสนอ 6,749.03 

บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065010005 04/01/2022 - -

406 วัสดุโฆษณา(ไวนิ่วจําหนายอาหารและ

เครื่องดื่ม) จํานวน 1 งาน

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม / 

ราคาที่เสนอ 900.00

นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม / ราคา

ที่เสนอ 900.01

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010002 04/01/2022 - -

407 สินคา(ซาลาเปาและขนมจีบไก) จํานวน 5 

รายการ

8,731.20 8,731.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด / 

ราคาที่เสนอ 8,731.20 บาท

บริษัท จอมธนา จํากัด / ราคาที่

เสนอ 8,731.20 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065010001 04/01/2022 - -

408 วัตถุดิบ(น้ําแข็ง,นมจืด) จํานวน 2 รายการ 775.25 775.25 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ. สาขา

 บางแสน  ราคาที่เสนอ 

275.25 บาท ,นางสาวธีรา

นุช  ถิ่นกาญจน / ราคาที่

เสนอ 500 บาท  รวม 

775.25 บาท

เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ. สาขา บาง

แสน  ราคาที่เสนอ 275.25 บาท ,

นางสาวธีรานุช  ถิ่นกาญจน / 

ราคาที่เสนอ 500 บาท  รวม 

775.25 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065010003 04/01/2022 - -

409 วัตถุดิบ(ขนมปง) จํานวน 1 รายการ 198.00 198.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ 

จํากัด (มหาชน) / ราคาที่

เสนอ 198.00 บาท

บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด 

(มหาชน) / ราคาที่เสนอ 198.00 

บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065010004 04/01/2022 - -

410 สินคา(วอลลไอศกรีมแทง) จํานวน 27 รายการ 16,662.37 16,662.37 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น 

บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ 

16,662.37 บาท

หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซ

ซิเนส / ราคาที่เสนอ 16,662.37 

บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065010008 04/01/2022 - -

หนา้ 45



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

411 วัตถุดิบ(น้ําแข็ง,นมจืด) จํานวน 2 รายการ 1,767.00 1,767.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ. สาขา

 บางแสน  ราคาที่เสนอ 

367.00 บาท ,นางสาวธีรา

นุช  ถิ่นกาญจน / ราคาที่

เสนอ 1,100.00 บาท  รวม 

1,467.00 บาท

เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ. สาขา บาง

แสน  ราคาที่เสนอ 367.00 บาท ,

นางสาวธีรานุช  ถิ่นกาญจน / 

ราคาที่เสนอ 1,100.00 บาท  รวม

 1,467.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065010010 10/01/2022 - -

412 วัตถุดิบ(หมูแดดเดียวแผน) จํานวน 1 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อนุสรา  จันทรหนอง

หวา / ราคาที่เสนอ 

3,000.00 บาท

น.ส. อนุสรา  จันทรหนองหวา / 

ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065010011 10/01/2022 - -

413 สินคา(น้ําอัดลมและน้ําดื่มน้ําทิพย) จํานวน 6

 รายการ

29,865.58 29,865.58 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอม

เมอรเชียล จํากัด /ราคาที่

เสนอ 29,865.58 บาท

บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล

 จํากัด /ราคาที่เสนอ 29,865.58 

บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065010009 10/01/2022 - -

414 สินคา(พวงกุญแจอะคริลิคปลานีโม) จํานวน 1

 รายการ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร อรรถ

มานะ / ราคาที่เสนอ 

6,000.00 บาท

นางสาวประภัสสร อรรถมานะ / 

ราคาที่เสนอ 6,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065010012 11/01/2022 - -

415 สินคา(พาย-คุกกี้) จํานวน 1 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเอก จิตติวุฒิพงศ / 

ราคาที่เสนอ   1,500.00 

บาท

นายเอก จิตติวุฒิพงศ / ราคาที่

เสนอ   1,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065010014 11/01/2022 - -

416 สินคา+คาจัดสง จํานวน 3 รายการ 9,030.80 9,030.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท บานระบายสี เพนท 

โปรดักส จํากัด / ราคาที่

เสนอ  9,030.80 บาท

บริษัท บานระบายสี เพนท โปร

ดักส จํากัด / ราคาที่เสนอ  

9,030.80 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065010016 11/01/2022 - -

417 สินคา(ขนมเลย) จํานวน 4 รายการ 7,258.28 7,258.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท เสรีชัย เอ เอส แอนด

 ดี จํากัด  / ราคาที่เสนอ  

7,258.28 บาท

บริษัท เสรีชัย เอ เอส แอนด ดี 

จํากัด  / ราคาที่เสนอ  7,258.28 

บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065010017 11/01/2022 - -

หนา้ 46



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

418 สินคา วัตถุดิบ อุปกรณประกอบการขายและ

วัสดุ จํานวน 31 รายการ

22,125.00 22,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) / ราคาที่เสนอ  

22,125.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) / ราคาที่เสนอ  

22,125.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065010018 11/01/2022 - -

419 สินคา(คุกกี้) จํานวน 1 รายการ 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง นางมนัสนันท  จตุรัตนชัยพร

 / ราคาที่เสนอ  750.00 

บาท

นางมนัสนันท  จตุรัตนชัยพร / 

ราคาที่เสนอ  750.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065010013 11/01/2022 - -

420 สินคา(ของเลน) จํานวน 7 รายการ 34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิกา  สลัดทุกข

 / ราคาที่เสนอ 34,240.00 

 บาท

นางสาวกรรณิกา  สลัดทุกข / 

ราคาที่เสนอ 34,240.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065010015 11/01/2022 - -

421 อุปกรณประกอบการขาย(น้ําแข็ง) จํานวน 2 

รายการ

420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรานุช  ถิ่นกาญจน

 / ราคาที่เสนอ 420.00  

บาท

นางสาวธีรานุช  ถิ่นกาญจน / 

ราคาที่เสนอ 420.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065010019 12/01/2022 - -

422 อุปกรณประกอบการขาย(ปายติดตุกตา) 

จํานวน 4 รายการ

8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรี การพิมพ / ราคา

ที่เสนอ 8,025.00  บาท

รานชลบุรี การพิมพ / ราคาที่

เสนอ 8,025.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065010021 13/01/2022 - -

423 วัสด(ุสายน้ําทิ้ง) จํานวน 1 รายการ 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อิเลคทริค / 

ราคาที่เสนอ 160.00  บาท

รานกฤษณ อิเลคทริค / ราคาที่

เสนอ 160.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065010022 13/01/2022 - -

424 อุปกรณประกอบการขาย(น้ําแข็ง) จํานวน 2 

รายการ

360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรานุช  ถิ่นกาญจน

 / ราคาที่เสนอ 270.00  

บาท

นางสาวธีรานุช  ถิ่นกาญจน / 

ราคาที่เสนอ 270.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065010020 13/01/2022 - -

หนา้ 47



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

425 วัสดุโฆษณา จํานวน 2 รายการ 1,150.00 1,150.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม / 

ราคาที่เสนอ  950.00 บาท

นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม / ราคา

ที่เสนอ  950.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010070 21/01/2022 - -

426 สินคา(วอลลไอศกรีมแทง) จํานวน 16 รายการ 12,860.68 12,860.68 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น 

บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ 

112,860.68 บาท

หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซ

ซิเนส / ราคาที่เสนอ 112,860.68

 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065010023 24/01/2022 - -

427 สินคา(ขนมจีบไก) จํานวน 1 รายการ 7,190.40 7,190.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด / 

ราคาที่เสนอ 7,190.40 บาท

บริษัท จอมธนา จํากัด / ราคาที่

เสนอ 7,190.40 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065010024 24/01/2022 - -

428 วัตถุดิบ(ขนมปง,เนย) จํานวน 2 รายการ 148.00 148.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ. สาขา

บางแสน / ราคาที่เสนอ 

148.00  บาท

เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ. สาขาบาง

แสน / ราคาที่เสนอ 148.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065010025 25/01/2022 - -

429 วัสดุสํานักงาน(ธง) จํานวน 2 รายการ 105.00 105.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่น

เนอรี่ จํากัด/ ราคาที่เสนอ 

105.00 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด/ ราคาที่เสนอ 105.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010005 04/01/2022 - -

430 วัสดุไฟฟา และวัสดุการเกษตร จํานวน 6 

รายการ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด

(สาขาชลบุร)ี / ราคาที่เสนอ

 2,258.00  บาท

บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด

(สาขาชลบุร)ี / ราคาที่เสนอ 

2,258.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010003 04/01/2022 - -

431 วัสดุเชื้อเพลิงสําหรับพนักงานรับ-สงหนังสือ

(ประจําเดือน ธันวาคม 2564) จํานวน 1 

รายการ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดวงศทราย

ทอง / ราคาที่เสนอ 400.00

  บาท

หางหุนสวนจํากัดวงศทรายทอง / 

ราคาที่เสนอ 400.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065110163 04/01/2022 - -

หนา้ 48



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

432 จางตรวจวิเคราะหคุณภาพอากาศ ประจําป 

2564 จํานวน 1 งาน

14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีสเทิรนไทยคอน

ซัลติ้ง 1992 จํากัด  / ราคา

ที่เสนอ   14,980.00 บาท

บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 

1992 จํากัด  / ราคาที่เสนอ   

14,980.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010006 04/01/2022 - -

433 วัสด-ุอุปกรณ และของขวัญ ของรางวัล 

จํานวน 12 รายการ ''สําหรับจัดกิจกรรมวัน

เด็กแหงชาติ ครั้งที3่6 ประจําปงบประมาณ 

2565'' (ภายใตหัวขอ วันเด็กวิถีใหม ชงน

เด็กไทยรักษทะเล)

23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง เอกมล  กลอมเกลี้ยง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด

รานจานชามบางแสน

รานคาสถาบันวิทยาศาสตร

ทางทะเล / ราคาที่เสนอ 

18,438.10  บาท

เอกมล  กลอมเกลี้ยง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด

รานจานชามบางแสน

รานคาสถาบันวิทยาศาสตรทาง

ทะเล / ราคาที่เสนอ 18,438.10 

 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010001 04/01/2022 - -

434 วัสดุการเกษตร และวัสดุซอมบํารุง จํานวน 

17 รายการ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด

(สาขาชลบุร)ี / ราคาที่เสนอ

 5,314.00  บาท

บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด

(สาขาชลบุร)ี / ราคาที่เสนอ 

5,314.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010004 04/01/2022 - -

435 วัสดุการแพทย จํานวน 2 รายการ 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทิชชูชลบุรี

 / ราคาที่เสนอ 5,328.60 

บาท

หางหุนสวนจํากัด ทิชชูชลบุรี / 

ราคาที่เสนอ 5,328.60 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010010 05/01/2022 - -

436 วัสดุการเกษตร  จํานวน 4 รายการ 2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง รานรมไทร

รานอัศนัยเครื่องปนดินเผา /

 ราคาที่เสนอ  2,600.00 

บาท

รานรมไทร

รานอัศนัยเครื่องปนดินเผา / 

ราคาที่เสนอ  2,600.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010017 10/01/2022 - -

437 วัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ(เขาสตอก) 897.00 897.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด

 / ราคาที่เสนอ 897.00  

บาท

บริษัท สยามแมคโคร จํากัด / 

ราคาที่เสนอ 897.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010025 10/01/2022 - -

หนา้ 49



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

438 จางติดตั้งหลอดไฟ LED จํานวน 1 งาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรราม  คําลํา / ราคาที่

เสนอ  1,000.00 บาท

นายศรราม  คําลํา / ราคาที่เสนอ 

 1,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010019 10/01/2022 - -

439 วัสดุโฆษณา(ไวนิ่วตีโครงไม พรอมติดตั้ง) 

จํานวน 1 งาน

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม / 

ราคาที่เสนอ 8,000.00  บาท

นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม / ราคา

ที่เสนอ 8,000.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010024 10/01/2022 - -

440 วัสดุการเกษตร(อารทีเมีย) จํานวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานบรรจงฟารม / ราคาที่

เสนอ 1,080.00  บาท

รานบรรจงฟารม / ราคาที่เสนอ 

1,080.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010018 10/01/2022 - -

441 คาจางถายเอกสาร A4 ขาว-ดํา จํานวน 

2,096 แผน แผนละ 0.30 บาท (สวนเกิน 

4,000 แผนตอเดือน)

628.80 628.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด / ราคาที่เสนอ 

628.80  บาท

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด /

 ราคาที่เสนอ 628.80  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010030 11/01/2022 - -

442 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตวน้ํา) จํานวน 1 

รายการ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพเยาว  โกสียทรัพย

 / ราคาที่เสนอ 3,000.00  

บาท

นางสาวพเยาว  โกสียทรัพย / 

ราคาที่เสนอ 3,000.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010028 11/01/2022 - -

443 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง) จํานวน 

10 เที่ยว 9/65

33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน /

 ราคาที่เสนอ 33,000.00  

บาท

นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคา

ที่เสนอ 33,000.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010027 11/01/2022 - -

444 วัสดุคอมพิวเตอร(หมึกเครื่องพิมพ) HP 

Color LaserJet Pro200 M251nw จํานวน

 4 รายการ

15,700.00 15,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด / ราคาที่เสนอ 

15,700.00  บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด /

 ราคาที่เสนอ 15,700.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010026 11/01/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

445 จางทาสีผนัง-เสา และรางไฟ จํานวน 1 งาน 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนันท  บุญมา / ราคาที่

เสนอ 16,000.00  บาท

นายสุนันท  บุญมา / ราคาที่เสนอ

 16,000.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010031 12/01/2022 - -

446 จางเหมาจัดตกแตงซุมรับเสด็จสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   พรอม

ตนไมและคาแรง จํานวน 1 งาน

9,240.00 9,240.00 เฉพาะเจาะจง รานเพียงไพรพันธไม / 

ราคาที่เสนอ  9,240.00 บาท

รานเพียงไพรพันธไม / ราคาที่

เสนอ  9,240.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010035 12/01/2022 - -

447 วัสดุการซอมบํารุง(สุขภัณฑ) จํานวน 1 

รายการ

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญถาวรเซรามิค 

จํากัด สาขาพัทยา สาขาที่

00007 / ราคาที่เสนอ  

3,700.00 บาท

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จํากัด 

สาขาพัทยา สาขาที0่0007 / 

ราคาที่เสนอ  3,700.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010032 12/01/2022 - -

448 วัสดุการเกษตร(ไมดอก ไมประดับ) จํานวน 7

 รายการ

6,980.00 6,980.00 เฉพาะเจาะจง รานไมเมือง  การเดนท / 

ราคาที่เสนอ  6,980.00 บาท

รานไมเมือง  การเดนท / ราคาที่

เสนอ  6,980.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010037 12/01/2022 - -

449 วัสดุงานบาน และวัสดุไฟฟา จํานวน 4 

รายการ

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด

,  เจมัสพลาสติก / ราคาที่

เสนอ  3,418.00 บาท

บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด,  

เจมัสพลาสติก / ราคาที่เสนอ  

3,418.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010036 12/01/2022 - -

450 วัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรี ว.พานิช / 

ราคาที่เสนอ 1,650.00  บาท

หจก. ชลบุรี ว.พานิช / ราคาที่

เสนอ 1,650.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010034 12/01/2022 - -

451 วัสดุสํานักงาน(เข็มกลัดกลม) จํานวน 1 

รายการ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม / 

ราคาที่เสนอ 1,500.00  บาท

นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม / ราคา

ที่เสนอ 1,500.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010038 12/01/2022 - -

หนา้ 51



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

452 วัสดุไฟฟา(ไฟสปอรตไลท แบบโซลาเซลล) 

จํานวน 1 รายการ

17,600.00 17,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เจนนูสโตร  

(สํานักงานใหญ) / ราคาที่

เสนอ 16,320.00  บาท

หจก. เจนนูสโตร  (สํานักงานใหญ)

 / ราคาที่เสนอ 16,320.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010033 12/01/2022 - -

453 เหล็กปกเสาธง จํานวน 1 รายการ 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต แกวสนธิ / ราคา

ที่เสนอ  900.00 บาท

นายอนุชิต แกวสนธิ / ราคาที่

เสนอ  900.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010039 12/01/2022 - -

454 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตวน้ํา) จํานวน 2 

รายการ

86,850.00 86,850.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท หงษออน /

 ราคาที่เสนอ 86,850.00  

บาท

น.ส. ปรียานันท หงษออน / ราคา

ที่เสนอ 86,850.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010040 13/01/2022 - -

455 วัสดุโฆษณา(จางพิมพปายไวนิว) จํานวน 1 

รายการ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม / 

ราคาที่เสนอ 400.00  บาท

นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม / ราคา

ที่เสนอ 400.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010042 13/01/2022 - -

456 วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส. 

ซายน อุปกรณเคมี / ราคาที่

เสนอ 1,465.90 บาท

หางหุนสวนจํากัด เอส. ซายน 

อุปกรณเคมี / ราคาที่เสนอ 

1,465.90 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010041 13/01/2022 - -

457 จางเหมาบริการทําความสะอาดและดูแลสวน

ของศูนยเรียนรูโลกใตทะเล บางแสน งวดที่ 2

 เดือนพฤศจิกายน 2564 (เงินรับฝากเงิน

รายได-คชจ.โลกใตทะเล)

27,178.00 27,178.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.จ.ี แมเนจ

เมนท แอนด เซอรวิสเซส 

จํากัด / ราคาที่เสนอ 

27,178.00  บาท

บริษัท เอ.เอ็น.จ.ี แมเนจเมนท 

แอนด เซอรวิสเซส จํากัด / ราคาที่

เสนอ 27,178.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PO7000065010001 14/01/2022 - -

458 จางเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก

สถานที่ ทรัพยสิน ณ ศูนยเรียนรูโลกใตทะเล

 บางแสน งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 

(เงินรับฝากเงินรายได-คชจ.โลกใตทะเล)

35,680.00 35,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย 

เอสบี อินเตอรการด จํากัด /

 ราคาที่เสนอ 35,680.00 

บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี

 อินเตอรการด จํากัด / ราคาที่

เสนอ 35,680.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PO7000065010002 14/01/2022 - -

หนา้ 52



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

459 วัสดุสํานักงาน(เขาสตอก) จํานวน 10 รายการ 4,419.00 4,419.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่น

เนอรี่ จํากัด / ราคาที่เสนอ 

4,419.00   บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด / ราคาที่เสนอ 4,419.00   

บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010052 14/01/2022 - -

460 วัสดุการเกษตร(ไมประดับ) จํานวน 4 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ไมเมืองการเดน   

สวนเอเดน / ราคาที่เสนอ 

1,960.00  บาท

ไมเมืองการเดน   

สวนเอเดน / ราคาที่เสนอ 

1,960.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010053 14/01/2022 - -

461 วัสดุตกแตงสถานที(่เทศกาลตรุษจีน) จํานวน

 9 รายการ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร. ด.ี ไอ. วาย 

(กรุงเทพ) จํากัด / ราคาที่

เสนอ   4,854.00 บาท

บริษัท มิสเตอร. ด.ี ไอ. วาย 

(กรุงเทพ) จํากัด / ราคาที่เสนอ   

4,854.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010058 17/01/2022 - -

462 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตวน้ํา) จํานวน 2 

รายการ

5,880.00 5,880.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงฤดี    ยิ้มละมัย

 / ราคาที่เสนอ  5,880.00 

บาท

นางสาวดวงฤดี    ยิ้มละมัย / 

ราคาที่เสนอ  5,880.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010057 17/01/2022 - -

463 จางซอมแซมเปลี่ยนสุขภัณฑโถชักโครก

หองน้ําชาย จํานวน 2 ตัว (จากโถเด็กเปนโถ

ผูใหญ)

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิ

วิลอปเมนท / ราคาที่เสนอ 

19,538.20  บาท

หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอป

เมนท / ราคาที่เสนอ 19,538.20 

 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010069 21/01/2022 - -

464 วัสดุการเกษตร(ไขไรน้ําเค็ม) จํานวน 1 

รายการ

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง รานทายตลาดการเกษตร / 

ราคาที่เสนอ 13,500.00  

บาท

รานทายตลาดการเกษตร / ราคาที่

เสนอ 13,500.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010071 24/01/2022 - -

465 จางซอมบํารุงสายอากาศหายใจใตน้ํา จํานวน

 5 ชุด

30,024.20 30,024.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท สคูบา เทคนิค 

เซอรวิส จํากัด / ราคาที่

เสนอ 30,024.20   บาท

บริษัท สคูบา เทคนิค เซอรวิส 

จํากัด / ราคาที่เสนอ 30,024.20  

 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010072 24/01/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

466 วัสดุการเกษตร-อาหารสัตวน้ํา(ปลาขาง

เหลือง) จํานวน 1 รายการ

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงฤดี  ยิ้มละมัย / 

ราคาที่เสนอ 1,400.00  บาท

นางสาวดวงฤดี  ยิ้มละมัย / ราคา

ที่เสนอ 1,400.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010075 26/01/2022 - -

467 วัสดุการเกษตร(ปมน้ําถังกรอง) จํานวน 1 

รายการ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานณัฏตูปลา / ราคาที่

เสนอ   2,250.00 บาท

รานณัฏตูปลา / ราคาที่เสนอ   

2,250.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010074 26/01/2022 - -

468 วัสดุไฟฟา จํานวน 2 รายการ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณ อีเลคทริค / 

ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท

ราน กฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่

เสนอ 4,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010076 26/01/2022 - -

469 จางเหมาปูพรม จํานวน 1 งาน 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางรัตนสร  โฮมจัตุรัส / 

ราคาที่เสนอ 8,500.00 บาท

นางรัตนสร  โฮมจัตุรัส / ราคาที่

เสนอ 8,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010085 28/01/2022 - -

470 วัสดุสํานักงาน(ถานอัลคาไลท) ขนาด AA 

จํานวน 1 รายการ

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่น

เนอรี่ จํากัด / ราคาที่เสนอ 

328.00 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด / ราคาที่เสนอ 328.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010080 28/01/2022 - -

471 จางซักผาปูโตะ จํานวน 2 ชุด 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนวอช / ราคาที่

เสนอ   480.00 บาท

รานบางแสนวอช / ราคาที่เสนอ  

 480.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065010081 28/01/2022 - -

472 ซื้อพลาสวูดไดคัทเลข 7 หนา 20 มิลติดสติก

เกอร จํานวน 1 ชุด

1,979.50 1,979.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065120481 03/01/2565 - -

473 ขอซื้อ/จางถายเอกสารแบบฟอรมโรงพยาบาล 45,856.00 45,856.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร บานคอมพิวเตอร คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010002 04/01/2565 - -

หนา้ 54



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

474 ซื้อยา Azithromycin 250 mg cap จํานวน

 30 กลอง , Benzathine Penicillin G 1.2

 mu inj จํานวน 200 vial , Calamine 

lotion 60 ml จํานวน 200 ขวด

32,651.00 32,651.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010003 04/01/2565 - -

475 ซื้อยา Albumin human 20% 50 ml 

จํานวน 50 vial

47,500.00 47,500.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยผลิตผลิตภัณฑจาก

พลาสมา สภากาชาดไทย

ศูนยผลิตผลิตภัณฑจากพลาสมา 

สภากาชาดไทย

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010006 04/01/2565 - -

476 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

52,130.40 52,130.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010007 04/01/2565 - -

477 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010008 04/01/2565 - -

478 ซื้อยา Glucerna 400 gm จํานวน 50 

กระปอง

19,206.50 19,206.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010009 04/01/2565 - -

479 ซื้อยา Hepatitis B vac 0.5 ml จํานวน 20 

dose

2,782.00 2,782.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010011 04/01/2565 - -

480 ซื้อยา Mometasone 50 mcg nasal spray

 140 d จํานวน 170 ขวด

95,861.30 95,861.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010012 04/01/2565 - -

481 ซื้อยา Betahistine diHCl 24 mg tab 

จํานวน 400 กลอง

94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010013 04/01/2565 - -

482 ซื้อยา DTPa+IPV+HIB+HB จํานวน 70 กลอง 96,621.00 96,621.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010014 04/01/2565 - -
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483 ซื้อยา Methoxyflurane 99.9% inhalation

 vapour (3 ml/bot) จํานวน 10 ขวด

11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010015 04/01/2565 - -

484 ซื้อยา PHENYToin 50 mg tab จํานวน 20 

ขวด

12,947.00 12,947.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010018 04/01/2565 - -

485 ซื้อยา Varicella zoster live vac. 19400 

pfu/650 mcl จํานวน 20 vial

86,349.00 86,349.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010019 04/01/2565 - -

486 ซื้อยา DTPa+IPV+HIB 0.5 ml จํานวน 50 

กลอง

45,475.00 45,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010020 04/01/2565 - -

487 ซื้อยา Insulin Aspart30/PTM70u/ml 3 

ml จํานวน 100 กลอง

88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010021 04/01/2565 - -

488 ซื้อยา Amlodipine 10/atorvastatin 20 

tab จํานวน 150 กลอง

68,373.00 68,373.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010022 04/01/2565 - -

489 ซื้อยา Octreotide 100 mcg/1 ml inj 

จํานวน 200 syringe

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010023 04/01/2565 - -

490 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและวัดความ

อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบอัตโนมัติ 

จํานวน 1 เครื่อง

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065010001 04/01/2565 - -

491 ซื้อถุงมือยางไนโตรสีเขียว ขนาด 6 นิ้ว 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ เทค อิน

โนเวชั่น จํากัด

บริษัท ไซเอนซ เทค อินโนเวชั่น 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010026 04/01/2565 - -

492 ซื้อยา Acetylcysteine 300 mg/3 ml inj 

จํานวน 100 กลอง

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010028 04/01/2565 - -
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493 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2

 รายการ

39,300.00 39,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010029 04/01/2565 - -

494 ซื้อยา Trimetazidine 80 mg 

prolonged-release cap จํานวน 200 กลอง

53,928.00 53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010031 05/01/2565 - -

495 ซื้อยา Donepezil 10 mg orodispersible 

tab จํานวน 5 กลอง

89,933.50 89,933.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010032 05/01/2565 - -

496 ซื้อยา Cyclosporin 0.05% e.d emulsion

 0.4 ml จํานวน 20 กลอง

20,000.01 20,000.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010033 05/01/2565 - -

497 ซื้อยา Donepezil 23 mg tab จํานวน 20 

กลอง

52,451.40 52,451.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010035 05/01/2565 - -

498 ซื้อยา Fluti P137+Azilastine 50 nas 

spray 120d จํานวน 100 ขวด

60,299.85 60,299.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010036 05/01/2565 - -

499 ซื้อยา Budesonide64mcg/P 120d จํานวน

 300 ชุด

43,498.71 43,498.71 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010037 05/01/2565 - -

500 ซื้อยา Imidafenacin 0.1 mg tab จํานวน 

100 กลอง

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010038 05/01/2565 - -

501 ซื้อยา Bemiparin 3500 iu/0.2 ml inj แดง

 จํานวน 40 กลอง

13,696.00 13,696.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010039 05/01/2565 - -

502 ซื้อยา Augmentin 1 gm tab จํานวน 200 

กลอง

59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010040 05/01/2565 - -
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503 ซื้อยา Oxymetholone 50 mg tab จํานวน

 10 ขวด

13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010041 05/01/2565 - -

504 ซื้อยา Potassium Cl 500 mg tab จํานวน 

50 ขวด

21,346.50 21,346.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010042 05/01/2565 - -

505 ซื้อยา epidermal growth factor 10 g 

จํานวน 10 หลอด

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010043 05/01/2565 - -

506 ซื้อยา ORS 3.3 gm pdr จํานวน 100 กลอง 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010044 05/01/2565 - -

507 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโน

สติคส

หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010047 05/01/2565 - -

508 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

34,900.00 34,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโน

สติคส

หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010048 05/01/2565 - -

509 ซื้อยา Metronidazole 

750+Miconazole200 vaginal suppo 

จํานวน 30 กลอง

8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010050 05/01/2565 - -

510 ซื้อยา Dolutegravir 50 mg tab จํานวน 

150 กลอง

95,985.00 95,985.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิค

แคร จํากัด

บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010051 05/01/2565 - -

511 จางพิมพสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพประจําป 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพชุนกราฟฟก โรงพิมพชุนกราฟฟก คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010052 05/01/2565 - -

512 ซื้อยา Glipizide 5 mg tab จํานวน 500 

กลอง

56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010054 05/01/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

513 ซื้อยา AlloPurinol 100 mg tab จํานวน 

200 กลอง

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010055 05/01/2565 - -

514 ซื้อยา Pioglitazone 30 mg tab จํานวน 

150 BOX

75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010056 05/01/2565 - -

515 ซื้อยา Insulin Rl/NPH 30/70u/ml 3 ml 

จํานวน 250 กลอง

88,750.00 88,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010057 05/01/2565 - -

516 ซื้อยา Atenolol 50 mg tab จํานวน 60 

BOX

6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010058 05/01/2565 - -

517 ซื้อยา fexofenadine 60 mg tab จํานวน 

200 กลอง

39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010059 05/01/2565 - -

518 ซื้อยา Amitriptyline 10 mg tab จํานวน 

50 กลอง

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ฟารม จํากัด บริษัท โกลบอล ฟารม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010061 05/01/2565 - -

519 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรืหรือการแพทย 2 รายการ 3,350.00 3,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด บริษัท พิลโก จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010062 05/01/2565 - -

520 ซื้อยา Nortriptyline 10 mg tab จํานวน 10

 กลอง

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ฟารม จํากัด บริษัท โกลบอล ฟารม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010063 05/01/2565 - -

521 ซื้อยา Oxybutynin 5 mg tab จํานวน 50 

กลอง

37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นูฟารมา แอนด 

เฮลทแคร จํากัด

บริษัท นูฟารมา แอนด เฮลทแคร 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010065 05/01/2565 - -

522 ซื้อยา Tramadol 50 mg/1 ml injection 

จํานวน 10 กลอง

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาแลนด (1982)

 จํากัด

บริษัท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010066 05/01/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

523 ซื้อยา NitroPRUSSide Na 50 mg inj 

จํานวน 6 vial

2,220.00 2,220.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญ

ฟารมาซี

หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010067 05/01/2565 - -

524 ซื้อยา Fenofibrate Micronized 200 mg 

capsule จํานวน 150 กลอง

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส 

(1979) จํากัด

บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส (1979) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010068 05/01/2565 - -

525 ซื้อยา Augmentin 457/5 ml sus 70 ml 

จํานวน 100 ขวด

13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010069 05/01/2565 - -

526 ซื้อยา Finasteride 5 mg tab จํานวน 700 

กลอง

67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010070 05/01/2565 - -

527 ซื้อยา Augmentin ES 642.9 mg/5 ml sus

 70 ml จํานวน 30 ขวด

8,731.20 8,731.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010071 05/01/2565 - -

528 ซื้อ กระดาษถายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม

 จํานวน 400 รีม

35,600.00 35,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ 

(2002) จํากัด

บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010072 05/01/2565 - -

529 ซื้อ วัสดุสํานักงาน จํานวน 32 รายการ ตาม

บันทึกขอความแนบ

59,520.00 59,520.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย อมรเลิศวิทย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010073 05/01/2565 - -

530 ซื้อยา MethiMazole 5 mg tab จํานวน 50

 กลอง

17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010074 06/01/2565 - -

531 ซื้อยา CefAZolin 1 gm inj จํานวน 300 

กลอง

51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปยน จํากัด บริษัท ยูโทเปยน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010076 06/01/2565 - -

532 ซื้อยา D 5 S/2 1000 ml จํานวน 2000 ถุง 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ

 จํากัด

บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010077 06/01/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

533 ซื้อยา D 5 S/2 500 ml จํานวน 100 ถุง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ

 จํากัด

บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010078 06/01/2565 - -

534 ซื้อยา Betahistine 12 mg tab จํานวน 500

 กลอง

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาไลน จํากัด บริษัท ฟารมาไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010079 06/01/2565 - -

535 ซื้อยา Analgesic cream 30 gm จํานวน 

2000 หลอด

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส 

จํากัด

บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010081 06/01/2565 - -

536 ซื้อ POSEQUAT PAD (box 200Pcs.) 

จํานวน 100 กระปุก

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010082 06/01/2565 - -

537 ซื้อ Sticker 5x2.5Cm ไดเร็กเทอรมอล1ดวง

เดียว มุมมล 5000 ดวง/มวน แกน 1.5 นิ้ว 

จํานวน 200,000 ดวง

20,972.00 20,972.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด  พี เซอรวิส

 แอนด ซัพพลาย จํากัด

บริษัท พี แอนด  พี เซอรวิส 

แอนด ซัพพลาย จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010083 06/01/2565 - -

538 ซื้อยา Diclofenac 1% 30 gm gel จํานวน 

1000 หลอด

14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010084 06/01/2565 - -

539 ซื้อยา Iron complex syr 60 ml จํานวน 3

 ลัง , Levodropropizine 6 mg/1 ml syr 

60 ml จํานวน 10 ขวด

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร 

(ไทยแลนด) จํากัด

บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทย

แลนด) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010085 06/01/2565 - -

540 ซื้อยา Cyproheptadine 4 mg tab จํานวน

 20 ขวด

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติ

คอล จํากัด

บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติคอล 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010088 06/01/2565 - -

541 ซื้อยา Testosterone 40 mg cap จํานวน 

100 กลอง

27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาฮอฟ จํากัด บริษัท ฟารมาฮอฟ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010089 06/01/2565 - -

542 ซื้อยา Carbamazepine 200 mg tab 

จํานวน 15 กลอง

10,425.00 10,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด บริษัท โปลิฟารม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010090 06/01/2565 - -
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หรือจาง
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543 ซื้อยา Povidone lodine Soln 200 ml 

จํานวน 300 bot

17,976.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010091 06/01/2565 - -

544 ซื้อยา Hepatitis B IG 180 iu/1 ml จํานวน

 5 dose

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010092 06/01/2565 - -

545 ซื้อยา Aripiprazole 5 mg tab จํานวน 30 

กลอง

32,370.00 32,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด บริษัท เมดไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010093 06/01/2565 - -

546 ซื้อยา Tenofovir 300 mg tab จํานวน 50 

กลอง

16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด บริษัท เมดไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010094 06/01/2565 - -

547 ซื้อยา Vitamin B 1 6 12 Fort tab จํานวน 

30 กลอง

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด บริษัท เมดไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010095 06/01/2565 - -

548 ซื้อยา Tenofovir Alafenamide fumarate

 25 mg จํานวน 150 กลอง

40,650.00 40,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิค

แคร จํากัด

บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010096 07/01/2565 - -

549 ซื้อยา Vancomycin 500 mg inj จํานวน 

500 vial

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จํากัด บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010097 07/01/2565 - -

550 ซื้อยา F sh Estradiol 

val2/21+Norges0.5/10 21 tab จํานวน 

30 แผง

3,755.70 3,755.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010098 07/01/2565 - -

551 ซื้อยา Omega 3 acid ethyl ester 1 gm 

cap จํานวน 50 ขวด

39,816.84 39,816.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010099 07/01/2565 - -

552 ซื้อยา Febuxostat 80 mg tab จํานวน 60 

กลอง

69,336.00 69,336.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010100 07/01/2565 - -
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ราคาที่เสนอ
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

553 ซื้อยา Montelukast 4 mg tab จํานวน 20

 กลอง

10,229.20 10,229.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010101 07/01/2565 - -

554 ซื้อยา Sulodexide 250 LSU cap จํานวน 

50 กลอง

70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010102 07/01/2565 - -

555 ซื้อยา Tetracosactide 250 mcg inj 

จํานวน 5 amp

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010108 07/01/2565 - -

556 ซื้อยา Dexamethasone 4 mg/ml inj 

จํานวน 20 กลอง

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010109 07/01/2565 - -

557 ซื้อยา Trospium Chloride 30 mg Tab 

จํานวน 100 กลอง

36,120.00 36,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ

ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010110 07/01/2565 - -

558 ซื้อยา Sodium chloride 15% 100 ml 

จํานวน 1000 ขวด

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จํากัด บริษัท ยูนีซัน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010111 07/01/2565 - -

559 ซื้อยา Ursodeoxycholic acid 250 mg 

cap จํานวน 60 กลอง

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010112 07/01/2565 - -

560 ซื้อยา Sevoflurane 250 ml inj จํานวน 20

 ขวด

76,000.00 76,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโดไชนา เฮลท 

แคร จํากัด

บริษัท อินโดไชนา เฮลท แคร 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010115 07/01/2565 - -

561 ซื้อยา Paracetamol 1000 mg/100 ml 

vial จํานวน 30 amp

2,792.70 2,792.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโดไชนา เฮลท 

แคร จํากัด

บริษัท อินโดไชนา เฮลท แคร 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010116 07/01/2565 - -

562 ซื้อยา Triamcinolone 0.1% 1 gm oral 

gel จํานวน 20 กลอง

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.

เอส แลบบอเรตอรี่

หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.เอส 

แลบบอเรตอรี่

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010117 07/01/2565 - -
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563 ซื้อยา Vitamin B 6 100 mg tab จํานวน 

30 กลอง

15,000.01 15,000.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท จรูญเภสัช จํากัด บริษัท จรูญเภสัช จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010118 07/01/2565 - -

564 ซื้อยา Naproxen 250 mg tab จํานวน 200

 กลอง

43,870.00 43,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010119 07/01/2565 - -

565 ซื้อยา Clonazepam (บจ4) 0.5 mg tab 

จํานวน 50 กลอง

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมีนา จํากัด บริษัท ฟารมีนา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010120 07/01/2565 - -

566 ซื้อยา Progesterone 200 mg tab จํานวน

 60 กลอง

17,911.80 17,911.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010121 07/01/2565 - -

567 ซื้อยา Influenza 0.5 ml NH จํานวน 200 

syringe

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010148 10/01/2565 - -

568 ซื้อยา Rosuvastatin 10 mg tab จํานวน 

400 กลอง

87,740.00 87,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010149 10/01/2565 - -

569 ซื้อยา Ticagrelor 90 mg tab จํานวน 30 

กลอง

28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010150 10/01/2565 - -

570 ซื้อยา Symbicort 160+4.5/DTerbuhaler 

120 dose จํานวน 100 กลอง

82,390.00 82,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010151 10/01/2565 - -

571 ซื้อยา Abiraterone acetate 500 mg tab 

จํานวน 2 กลอง

67,998.50 67,998.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010153 10/01/2565 - -

572 ซื้อยา N.S.S 0.9% 100 ml จํานวน 6000 ถุง 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010156 10/01/2565 - -
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ราคาที่เสนอ
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ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

573 ซื้อMahurkar Kit Ce 11.5FR x 16 Cm 

จํานวน 5 ชิ้น

12,305.00 12,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010175 10/01/2565 - -

574 ซื้อยา NSS 0.9% BAG 100 ml จํานวน 100

 bag

1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010176 10/01/2565 - -

575 ซื้อยา Griseofulvin 500 mg tab จํานวน 

10 กลอง

1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติ

คอล จํากัด

บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติคอล 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010184 11/01/2565 - -

576 ซื้อ Disposable Breathing Circuit for 

Adult จํานวน 50 ชุด

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010187 11/01/2565 - -

577 ซื้อ ถวยปอนนม 1 ออนซ จํานวน 200 อัน 7,400.00 7,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010189 11/01/2565 - -

578 ซื้อยา Duloxetime 30 mg capsule 

จํานวน 70 กลอง

83,288.80 83,288.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010190 11/01/2565 - -

579 ซื้อ ET tube # 7.5 (cuffed) จํานวน 200 

ชิ้น

17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010191 11/01/2565 - -

580 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 5

 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด บริษัท พิลโก จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010192 11/01/2565 - -

581 ซื้อ 1.ผาซับโลหิตชนิดปลอดเชื้อ ขนาด 18*

18*8ชั้น (5ชิ้น/แพค) จํานวน 400 แพค 2.

ผาซับโลหิตชนิดปลอดเชื้อ ขนาด 6*18*8 ชั้น

 (5ชิ้น/แพค) จํานวน 200 แพค

71,000.00 71,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล 

แอนด ซัพพลาย จํากัด

บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด 

ซัพพลาย จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010193 11/01/2565 - -

582 ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซัพ

พอรต

หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซัพพอรต คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010194 11/01/2565 - -
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583 ซื้อ 1. ออกซิเจนเหลวทางการแพทย จํานวน

 8,132 ลบ.ม 2.CRYOSPEED NITROGEN 

(TOP UP DEWAR) จํานวน 20 กิโลกรัม

45,218.20 45,218.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย)

 จํากัด (มหาชน)

บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010195 11/01/2565 - -

584 ซื้อปรอทดิจิตอล 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด บริษัท พิลโก จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010196 11/01/2565 - -

585 ซื้อกลองโฟม และถุงรอน จํานวน 4 รายการ 23,805.00 23,805.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010197 11/01/2565 - -

586 ซื้อ Surgical N95 Mask จํานวน 100 กลอง 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี แอนด ซี เทรดดิ้ง 

888 จํากัด

บริษัท ซี แอนด ซี เทรดดิ้ง 888 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010198 11/01/2565 - -

587 ซื้อ ถุงมือตรวจโรคศรีตรังโกลฟ เบอร S 

จํานวน 600 กลอง

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010199 11/01/2565 - -

588 ซื้อ 1.Tracheosomy tube # 8.0 (CUFF) 

จํานวน 3 ชิ้น 2.ET tube # 3.0 (uncuffed)

 จํานวน 10 ชิ้น

5,087.85 5,087.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010200 11/01/2565 - -

589 ซื้อ CPE Gown จํานวน 5,000 ตัว 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกรธ ซัพพลาย เมดิ

คอล จํากัด

บริษัท โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010201 11/01/2565 - -

590 ซื้อ Redon Bottle 200cc. จํานวน 100 ชุด 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร จํากัด บริษัท ทริมเมอร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010202 11/01/2565 - -

591 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 5

 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

29,576.00 29,576.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเก

รท จํากัด

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010203 11/01/2565 - -

592 ซื้อ MEPILEX AG 10x10CM 5PC/PK 

จํานวน 12 กลอง

26,964.00 26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010204 11/01/2565 - -
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593 ซื้อ 1. EKG paper 1/2 A4210140/142R 

จํานวน 50 พับ 2. ถุงมือไนไตร เบอร S 

จํานวน 10 กลอง

27,800.00 27,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010205 11/01/2565 - -

594 ซื้อ ถุงมือตรวจโรคศรีตรังโกลฟ เบอร S  

จํานวน 600 กลอง

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010206 11/01/2565 - -

595 ซื้อ Hood ถุงคลุมศรีษะ จํานวน 1,000 ชิ้น 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010208 11/01/2565 - -

596 ซื้อ ชุดปองกันสารเคมร (PPE) จํานวน 500 

ชุด

80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด เอ็น แอ็ด

วานซ จํากัด

บริษัท พี แอนด เอ็น แอ็ดวานซ 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010209 11/01/2565 - -

597 ซื้อ Face shield แบบยางรัด จํานวน 5,000

 ชิ้น

74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บายอิ้ง เบทเทอร 

จํากัด

บริษัท บายอิ้ง เบทเทอร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010210 11/01/2565 - -

598 ซื้อ Transpore/white 1''x10YD จํานวน 50

 กลอง

26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010211 11/01/2565 - -

599 ซื้อ SOLUTION ADMINISTRATION SET 

(100EA) จํานวน 5 กลอง

29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010212 11/01/2565 - -

600 ซื้อ 1.Ocusoft Lid Scrub Original (Foam)

 50 ml จํานวน 50 ขวด 2.Ocusoft Lid 

Scrub Plus (Foam) 50 ml จํานวน 50 ขวด

35,845.00 35,845.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอารบี เชอรเม็ดดิกา

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ทีอารบี เชอรเม็ดดิกา

(ประเทศไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010213 11/01/2565 - -

601 ซื้อ 1.กระบอกฉีดยา 50 ML. จํานวน 60 

กลอง 2.IV Catheter 24Gx3/4'' จํานวน 30

 กลอง

32,421.00 32,421.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010214 11/01/2565 - -

602 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

86,500.00 86,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย)

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010215 12/01/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

603 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

4,547.50 4,547.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จํากัด บริษัท ไอโครเทค จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010216 12/01/2565 - -

604 ซื้อถุงผาพรอมสกรีน จํานวน 1000 ใบ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บานดินสอ 26 บานดินสอ 26 คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010217 12/01/2565 - -

605 ซื้อฉากกั้นรูปตัวยูปองกันเชื้อโรค จํานวน 2 

รายการ

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด 

แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด แอด

เวอรไทซิ่ง จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010218 12/01/2565 - -

606 จางทําปายอคิลิกติดสติกเกอร ขนาด 30*45 

ซม. (ทางหนีไฟ) พรอมหมุดสแตนเลสลอย

เจาะลอย 4 จุด จํานวน 36 ชุด

17,280.00 17,280.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010219 12/01/2565 - -

607 ซื้อเครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง 21,200.00 21,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065010025 12/01/2565 - -

608 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 10 เครื่อง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยการไดยินดีเมด 

จํากัด

บริษัท ศูนยการไดยินดีเมด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010221 12/01/2565 - -

609 ซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 

จํานวน 30 เครื่อง

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง ไอที เอเวอรรีติง คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065010026 12/01/2565 - -

610 ซื้อยา TPN SmofKabiven Pl 1300 KCal 

inj จํานวน 30 bag

41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010224 12/01/2565 - -

611 ซื้อยา Dextromethorphan 15 mg tab 

จํานวน 200 กลอง

15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร 

ศูนยการอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศและ

พลังงานทหาร

โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนยการ

อุตสาหกรรมปองกันประเทศและ

พลังงานทหาร

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010225 12/01/2565 - -

612 ซื้อยา ParaCETamol 500 mg tab จํานวน

 100 กลอง

31,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010226 12/01/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

613 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 1 เครื่อง 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จํากัด บริษัท ออดิเมด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010228 12/01/2565 - -

614 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 10 เครื่อง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จํากัด บริษัท ออดิเมด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010229 12/01/2565 - -

615 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 9 เครื่อง 90,350.00 90,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010230 12/01/2565 - -

616 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 2 รายการ 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010231 13/01/2565 - -

617 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

70,352.50 70,352.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010232 13/01/2565 - -

618 ซื้อยา Leuprorelin 45 mg inj จํานวน 2 

vial

29,275.20 29,275.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ

ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010233 13/01/2565 - -

619 ซื้อยา Lactate Ringer s Solution 1000 

ml จํานวน 400 ถุง

16,400.00 16,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010236 13/01/2565 - -

620 ซื้อยา CAPD (1.5% Dext Low Cal) 5000

 ml จํานวน 60 กลอง

94,951.80 94,951.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010237 13/01/2565 - -

621 ซื้อยา Tigecyclin 50 mg inj จํานวน 5 box 94,320.50 94,320.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010238 13/01/2565 - -

622 ซื้อยา Fluoxetine 20 mg cap จํานวน 200

 กลอง

15,194.00 15,194.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010239 13/01/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

623 ซื้อยา Paracet 60 mg/0.6 ml 15 ml syr 

drop จํานวน 400 ขวด

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010240 13/01/2565 - -

624 ซื้อยา Ceftriaxone 1 gm inj จํานวน 2000

 vial

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010241 13/01/2565 - -

625 ซื้อยา Ceftriaxone 250 mg inj จํานวน 

200 vial

5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010242 13/01/2565 - -

626 ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามดีไซน แอนด 

ดิสเพลย จํากัด

บริษัท สยามดีไซน แอนด ดิสเพลย

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010243 13/01/2565 - -

627 ซื้อยา Chloramphenicol 1% Oph Oint 5

 gm จํานวน 600 หลอด

9,840.00 9,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล 

จํากัด

บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010244 13/01/2565 - -

628 ซื้อยา Ispaghula 5 gm pwd จํานวน 800 

กลอง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010245 13/01/2565 - -

629 ซื้อยา Hydroxychloroquine 200 mg tab

 จํานวน 60 กลอง

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010246 13/01/2565 - -

630 จัดหาวัสดุ จํานวน 4 รายการ 35,700.00 35,700.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย อมรเลิศวิทย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010248 13/01/2565 - -

631 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ 22,700.00 22,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010249 13/01/2565 - -

632 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010250 13/01/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

633 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 92,500.00 92,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด บริษัท พิลโก จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010251 13/01/2565 - -

634 ซื้อถุงผาชนิดละลายน้ํา 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเอซิส เมดิคัล 

เซอรวิส จํากัด

บริษัท โอเอซิส เมดิคัล เซอรวิส 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010252 13/01/2565 - -

635 ซื้อ แกสหุงตมถังใหญ 48 กิโลกรัม 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางแสนแกส จํากัด บริษัท บางแสนแกส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010253 13/01/2565 - -

636 ซื้อยา แอมโมเนียหอม ว.ศ. 30 ml จํานวน 

24 ขวด

432.00 432.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010254 14/01/2565 - -

637 ซื้อครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 1 รายการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคิว เมดดิคอล 

จํากัด

บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010258 14/01/2565 - -

638 ซื้อน้ํายาขจัดคราบสนิม 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพยเซอรจิคอล

 จํากัด

บริษัท สหทรัพยเซอรจิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010259 14/01/2565 - -

639 ซื้อขุดปฏิบัติงานเจาหนาที่ 20,700.00 20,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด 

กรุป จํากัด

บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุป 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010260 14/01/2565 - -

640 ซื้อสติ๊กเกอร ขนาด 5cmx4.7 cm 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภาสิน หางหุนสวนจํากัด ภาสิน คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010261 14/01/2565 - -

641 ซื้อสายใหอาหาร จํานวน 2 รายการ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพ

พลาย จํากัด

บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010262 14/01/2565 - -

642 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

83,888.00 83,888.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010263 14/01/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

643 ซอมทอออกซิเจน 17,334.00 17,334.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย)

 จํากัด (มหาชน)

บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010264 14/01/2565 - -

644 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนวายเมด จํากัด บริษัท เอนวายเมด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010265 14/01/2565 - -

645 ซื้อออกซิเจน 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย)

 จํากัด (มหาชน)

บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010266 14/01/2565 - -

646 ออกซิเจนทางการแพทย ขนาด 0.7 คิว 34,775.00 34,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย)

 จํากัด (มหาชน)

บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010267 14/01/2565 - -

647 ซื้อกลองอะไหล 15,190.79 15,190.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ทรอลี่ โปรเก

รสชั่น จํากัด

บริษัท สยาม ทรอลี่ โปรเกรสชั่น 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010268 14/01/2565 - -

648 ซื้อชุดปฏิบัติงานเจาหนาที่ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง ราน ลีธนกิจ ราน ลีธนกิจ คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010269 14/01/2565 - -

649 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2

 รายการ

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010271 14/01/2565 - -

650 จางติดตั้งมานมวนใบทึบแสง จํานวน 5 

รายการ

27,040.00 27,040.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีผามาน ชลบุรีผามาน คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065010028 14/01/2565 - -

651 ซื้อยา D 5 W 100 ml จํานวน 600 ถุง 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010281 14/01/2565 - -

652 ซื้อยา Amoxycillin 500 mg cap จํานวน 

20 กลอง

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010284 14/01/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

653 ซื้อยา Pyrazinamide 500 mg tab จํานวน

 10 กลอง , Risperidone 1 mg/ml syr 30

 ml จํานวน 300 ขวด , Salbutamol 2 

mg/5 ml syr 60 ml จํานวน 30 ขวด

44,092.00 44,092.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010286 14/01/2565 - -

654 ซื้อยา Brimonidine 0.15% e.d 5 ml 

จํานวน 200 ขวด

57,352.00 57,352.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010288 14/01/2565 - -

655 ซื้อยา Macrogol 4000 pwd  137.155 gm

 จํานวน 200 ซอง

74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010290 14/01/2565 - -

656 ซื้อยา Cefditoren 200 mg tab จํานวน 70

 กลอง

74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010291 14/01/2565 - -

657 ซื้อยา Peptamen 400 gm จํานวน 36 

กระปอง

23,343.12 23,343.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010292 14/01/2565 - -

658 ซื้อยา Alcohol Rub 150 ml + Hibi 0.5%

 150 ml จํานวน 500 ขวด , Alcohol Rub 

300 ml + Hibi 0.5% 300 ml จํานวน 500

 ขวด

66,875.00 66,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010293 14/01/2565 - -

659 ซื้อยา Senna 7.5 mg tab จํานวน 1000 

กลอง

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010294 14/01/2565 - -

660 ซื้อยา Calcipotriol 50 mcg/gm oint 30 

gm จํานวน 60 หลอด

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010295 14/01/2565 - -

661 ซื้อยา Budesonide 200 mcg/P inh 200D

 จํานวน 50 กลอง

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010296 14/01/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

662 ซื้อยา Cyclidrol 40 mg/5 ml 60 ml syr 

จํานวน 50 ขวด

3,317.00 3,317.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010297 14/01/2565 - -

663 ซื้อยา Clobetasol pro 0.05% cream 5 

gm จํานวน 480 หลอด

4,802.16 4,802.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010298 14/01/2565 - -

664 ซื้อยา Colchicine 0.6 mg tab จํานวน 50 

กลอง

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010306 17/01/2565 - -

665 ซื้อยา Pyridostigmine 60 mg tab จํานวน

 30 ขวด

22,213.20 22,213.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010311 17/01/2565 - -

666 ซื้อยา TPN-SmofKabiven CT 1600 KCal 

จํานวน 20 ถุง

27,178.00 27,178.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010314 17/01/2565 - -

667 ซื้อยา HPV vaccine 9-Valent 0.5 ml 

prefilled syr จํานวน 6 prefilled syr

32,806.20 32,806.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010315 17/01/2565 - -

668 ซื้อยา Bilastine 20 mg tab จํานวน 150 

กลอง

93,732.00 93,732.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010316 17/01/2565 - -

669 ซื้อยา Rebamipide 100 mg tab จํานวน 

100 กลอง

78,217.00 78,217.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010320 17/01/2565 - -

670 ซื้อยา Infant Food Lactose Free จํานวน 

24 กระปอง

5,007.60 5,007.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010321 17/01/2565 - -

671 ซื้อยา Ioversol 350 mgl/ml 50 ml 

จํานวน 15 กลอง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010322 17/01/2565 - -
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672 ซื้อยา N.S.S 0.9% 250 ml จํานวน 300 ถุง 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ

 จํากัด

บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010323 17/01/2565 - -

673 ซื้อยา N.S.S 0.9% 1000 ml จํานวน 3000 

ถุง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ

 จํากัด

บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010324 17/01/2565 - -

674 ซื้อยา Simethicone 80 mg tab จํานวน 

100 กลอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010325 17/01/2565 - -

675 ซื้อยา Metronidazole 500 mg inj 100 

ml จํานวน 800 ขวด

14,848.00 14,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010327 17/01/2565 - -

676 ซื้อยา Ondansetron 8 mg tab จํานวน 50

 กลอง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010329 17/01/2565 - -

677 ซื้อยา Nicergoline 30 mg tab จํานวน 400

 กลอง

94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010330 17/01/2565 - -

678 ซื้อยา Spironolactone 100 mg tab 

จํานวน 20 กลอง

6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010331 17/01/2565 - -

679 ซื้อยา Ispaghula 5 gm pwd จํานวน 850 

กลอง

95,625.00 95,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010332 17/01/2565 - -

680 ซื้อยา Enalapril 5 mg tab จํานวน 200 

กลอง

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010333 17/01/2565 - -

681 ซื้อยา BroMhexine 8 mg tab จํานวน 50 

กลอง

7,150.00 7,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010334 17/01/2565 - -
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682 ซื้อยา Cetirizine 10 mg tab จํานวน 300 

กลอง

33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010335 17/01/2565 - -

683 ซื้อยา Acyclovir 200 mg tab จํานวน 300

 กลอง

12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010336 17/01/2565 - -

684 ซื้อยา LoraTAdine 10 mg tab จํานวน 

500 กลอง

21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010337 17/01/2565 - -

685 ซื้อยา Quetiapine 25 mg tab จํานวน 300

 กลอง

81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด บริษัท เมดไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010338 17/01/2565 - -

686 ซื้อยา Pentoxiphylline 400 mg tab 

จํานวน 30 กลอง

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด บริษัท เมดไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010339 17/01/2565 - -

687 ซื้อยา Ketoconazole 2% w/w cream 5 

gm จํานวน 500 หลอด

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010340 17/01/2565 - -

688 ซื้อยา Acyclovir 800 mg tab จํานวน 100

 กลอง

22,800.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010341 17/01/2565 - -

689 ซื้อยา Isosorbide 5 mg tab จํานวน 40 

กลอง

2,439.60 2,439.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010342 17/01/2565 - -

690 ซื้อยา Poly Oph eye/ear Drop 5 ml 

จํานวน 480 ขวด

8,428.80 8,428.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล 

จํากัด

บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010343 17/01/2565 - -

691 ซื้อยา Multivitamin tab จํานวน 30 กลอง 8,506.50 8,506.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน

 จํากัด

บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010344 17/01/2565 - -
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ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
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692 ซื้อยา Cefixime 100 mg/5 ml syr 30 ml

 จํานวน 70 ขวด

15,120.00 15,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010345 17/01/2565 - -

693 ซื้อยา Warfarin 3 mg ฟา tab จํานวน 100

 กลอง

36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอไรออน ฟารมา 

ไทย จํากัด

บริษัท โอไรออน ฟารมา ไทย 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010346 17/01/2565 - -

694 ซื้อยา Ketorolac 30 mg/1 ml inj จํานวน 

50 กลอง

49,755.00 49,755.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมริกัน ไตหวัน ไบ

โอฟารม จํากัด

บริษัท อเมริกัน ไตหวัน ไบโอ

ฟารม จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010347 17/01/2565 - -

695 ซื้อยา Clindamycin 600 mg inj 4 ml 

จํานวน 1000 vial

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟารแลบ 

จํากัด

บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010348 17/01/2565 - -

696 ซื้อยา Cephalexin 125 mg/5 ml syr 60

 ml จํานวน 150 ขวด

2,475.00 2,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส 

(1979) จํากัด

บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส (1979) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010349 17/01/2565 - -

697 ซื้อยา Clorazepate (บจ4) 5mg จํานวน 30

 กลอง

10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด บริษัท โปลิฟารม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010351 18/01/2565 - -

698 ซื้อยา Ciprofloxacin 500 mg tab จํานวน 

100 กลอง

17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด บริษัท โปลิฟารม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010352 18/01/2565 - -

699 ซื้อยา Vitamin C 500 mg tab 15 เม็ด/

หลอด จํานวน 600 หลอด

22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010353 18/01/2565 - -

700 ซื้อยา Calcium D Redoxon (10 เม็ด/

หลอด) จํานวน 1000 หลอด

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010354 18/01/2565 - -

701 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน

 3 รายการ

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010360 18/01/2565 - -
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702 ซื้อยา CefAZolin 1 gm inj จํานวน 500 vial 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010362 18/01/2565 - -

703 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน

 2 รายการ

19,684.79 19,684.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010363 18/01/2565 - -

704 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน

 2 รายการ

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จํากัด บริษัท สไปโร เมด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010364 18/01/2565 - -

705 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน

 2 รายการ

13,439.20 13,439.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010365 18/01/2565 - -

706 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน

 2 รายการ

28,600.00 28,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010366 18/01/2565 - -

707 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยรายการ

 Renal Biopsy Needle #14 10 CM 

จํานวน 10 อัน

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดสเต็ป จํากัด บริษัท เมดสเต็ป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010367 18/01/2565 - -

708 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน

 3 รายการ

14,800.00 14,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทเส กรุป จํากัด บริษัท ไทเส กรุป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010371 18/01/2565 - -

709 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010372 18/01/2565 - -

710 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยรายการ

 Mask Disposible - หูเกี่ยว จํานวน 1000 

กลอง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-คอน (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010374 18/01/2565 - -

711 ซื้อยา Secukinumab 150 mg powder for

 injection จํานวน 3 vial

18,682.20 18,682.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010375 18/01/2565 - -
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712 ซื้อยา Chlorpheniramine 4 mg tablet 

จํานวน 50 ขวด

2,350.00 2,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010376 18/01/2565 - -

713 ซื้อยา Sodium chloride 15% 10 ml 

จํานวน 35 กลอง

2,275.00 2,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จํากัด บริษัท ยูนีซัน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010377 18/01/2565 - -

714 ซื้อวัสดุใชในการจัดกิจกรรม 1,722.00 1,722.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010379 18/01/2565 - -

715 ซื้อยา Lactulose 66.7% syr 100 ml 

จํานวน 500 ขวด

21,900.00 21,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010380 18/01/2565 - -

716 ซื้อยา Ethyl alcohol 95% 18 litr จํานวน 

5 ปบ

5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010384 18/01/2565 - -

717 ซื้อยา Peppermint oil 187 mg cap 

จํานวน 100 กลอง

89,000.00 89,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ

ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010385 18/01/2565 - -

718 ซื้อยา Omeprazole 40 mg IV จํานวน 

1500 vial

78,645.00 78,645.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส 

จํากัด

บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010386 18/01/2565 - -

719 ซื้อยา Bisacodyl 5 mg tab จํานวน 20 

กลอง

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติ

คอล จํากัด

บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติคอล 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010387 18/01/2565 - -

720 ซื้อยา Tretinoin 0.025% cream 10 gm 

จํานวน 60 หลอด , Clindamycin gel 1% 

7 gm จํานวน 60 หลอด

4,365.60 4,365.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีริช (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010388 18/01/2565 - -

721 ซื้อยา Memantine HCl 10 mg tablet 

จํานวน 100 กลอง

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด บริษัท เมดไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010389 18/01/2565 - -
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722 ซื้อยา Water for injection 100 ml จํานวน

 1000 ขวด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ

 จํากัด

บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010390 18/01/2565 - -

723 ซื้อSkater Introducer Set จํานวน 5 ชิ้น 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010392 18/01/2565 - -

724 ซื้อยา Ammonia 450 ml bot จํานวน 24 

ขวด

3,055.92 3,055.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา 

จํากัด

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010394 19/01/2565 - -

725 ซื้อยา Omeprazole 20 mg cap จํานวน 

400 กลอง

84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010395 19/01/2565 - -

726 ซื้อยา 

Tenofovir300+Efavirenz600+Emtricitabi

ne 200 tab จํานวน 40 ขวด

39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิค

แคร จํากัด

บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010396 19/01/2565 - -

727 ซื้อยา Sodium hypochlorite 5 gm 

จํานวน 30 กลอง

57,009.60 57,009.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010397 19/01/2565 - -

728 ซื้อยา Glycopyrrolate 0.2 mg/ml inj 

จํานวน 20 กลอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด บริษัท มาสุ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010398 19/01/2565 - -

729 ซื้อยา N.S.S Irrigate 1000 ml จํานวน 

3500 ขวด

94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010399 19/01/2565 - -

730 ซื้อยา Vitamin D3 0.25 mcg cap จํานวน 

300 กลอง

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติ

คอล (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล 

(ประเทศไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010401 19/01/2565 - -

731 ซื้อยา Vitamin B12 500 mcg tab จํานวน 

3000 กลอง

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติ

คอล (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล 

(ประเทศไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010402 19/01/2565 - -
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732 ซื้อยา Hydrochlorothiazide 25 mg tab 

จํานวน 30 BOX , Terbutaline 2.5 mg 

tab จํานวน 2 กลอง

5,450.00 5,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส 

(1979) จํากัด

บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส (1979) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010405 19/01/2565 - -

733 ซื้อยา Ergotamine 1+caffeine 100 tab 

จํานวน 300 กลอง

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส 

(1979) จํากัด

บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส (1979) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010406 19/01/2565 - -

734 ซื้อยา Folivit 5 mg tab จํานวน 100 กลอง 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010407 19/01/2565 - -

735 ซื้อยา Ketoconazole 2% shampoo 

จํานวน 30 ขวด

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010408 19/01/2565 - -

736 ซื้อยา Salbutamol 0.1 mg/P MDI จํานวน

 300 ชุด

13,482.00 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010409 19/01/2565 - -

737 ซื้อยา Sertraline 50 mg tab จํานวน 700 

กลอง

38,199.00 38,199.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010410 19/01/2565 - -

738 ซื้อยา Dorzolamide 2% + TML 0.5% e.d

 5 ml จํานวน 300 กลอง

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010411 19/01/2565 - -

739 ซื้อยา Aniosyme DLM-maxi-5 litr จํานวน

 5 แกลอน

18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010412 19/01/2565 - -

740 ซื้อยา Tears3 Naturale Tears จํานวน 650

 กลอง

94,588.00 94,588.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010413 19/01/2565 - -

741 ซื้อยา HYDROXYUrea 500 mg cap 

จํานวน 20 ขวด

42,179.40 42,179.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010414 19/01/2565 - -
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742 ซื้อยา Potassium NaHCi 280 gm pwd 

จํานวน 150 กระปอง

83,139.00 83,139.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010415 19/01/2565 - -

743 ซื้อยา Ivabradine 5 mg tab จํานวน 50 

BOX

86,884.00 86,884.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010416 19/01/2565 - -

744 ซื้อยา Fusidic acid/Bet val Cream 5 gm

 จํานวน 200 หลอด

19,902.00 19,902.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010417 19/01/2565 - -

745 ซื้อยา Rilpivirine 25 mg tab จํานวน 30 

ขวด

5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010419 19/01/2565 - -

746 ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอ็น เทคแคร เมดิ

คอล จํากัด

บริษัท เคเอ็น เทคแคร เมดิคอล 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010421 19/01/2565 - -

747 ซื้อยา Hydralazine 20 mg/2 ml inj 

จํานวน 3 กลอง

3,627.30 3,627.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010423 19/01/2565 - -

748 ซื้อยา Betameth+Salicylic oint 5 gm 

จํานวน 4 กลอง

9,373.20 9,373.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010424 19/01/2565 - -

749 ซื้อยา Cetaphil Skin RestoringMois 

lotion จํานวน 10 ขวด

8,795.40 8,795.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010425 19/01/2565 - -

750 ซื้อยา Infant Food PmPD จํานวน 24 

กระปอง

4,622.40 4,622.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010426 19/01/2565 - -

751 ซื้อยา Methylprednisolone 40 mg/ml 

inj จํานวน 20 vial

3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010427 19/01/2565 - -
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752 ซื้อยา Timolol 0.5% e.d 5 ml จํานวน 

500 ขวด

24,610.00 24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010428 19/01/2565 - -

753 ซื้อยา Valsartan 160 mg tab จํานวน 500

 กลอง

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010429 19/01/2565 - -

754 ซื้อยา Tizanidine 2 mg tab จํานวน 160 

กลอง

97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010430 19/01/2565 - -

755 ซื้อยา Rotavirus vac oral จํานวน 30 dose 22,791.00 22,791.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010431 19/01/2565 - -

756 ซื้อยา Mometasone 0.1% 5 gm cream 

จํานวน 500 หลอด

38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010432 19/01/2565 - -

757 ซื้อยา Tetanus IG 250 iu/1 ml inj จํานวน

 50 vial

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010433 19/01/2565 - -

758 ซื้อยา Seretide S50+F250/P Accuhaler 

60 dose จํานวน 200 ชุด

92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010434 19/01/2565 - -

759 ซื้อยา Pneumococcal 13 var conj inj 

0.5 ml จํานวน 45 หลอด

93,122.10 93,122.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010435 19/01/2565 - -

760 ซื้อยา Pneumococcal 0.5 ml inj จํานวน 

20 vial

18,832.00 18,832.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010436 19/01/2565 - -

761 ซื้อยา Rececadotril 30 mg pwd จํานวน 

50 กลอง

24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010437 19/01/2565 - -
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762 ซื้อยา Mometasone 50 mcg nasal spray

 140d จํานวน 170 ขวด

95,861.30 95,861.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010438 19/01/2565 - -

763 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

39,209.00 39,209.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโน

สติกส จํากัด

บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010443 21/01/2565 - -

764 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010444 21/01/2565 - -

765 ซื้อยา Perindopril arginine 5 mg tab 

จํานวน 200 กลอง

58,422.00 58,422.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010445 21/01/2565 - -

766 ซื้อยา Desmopressin 0.1 mg Tab จํานวน

 30 ขวด

56,624.40 56,624.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010446 21/01/2565 - -

767 ซื้อยา Magesto F tab จํานวน 30 กลอง 19,324.20 19,324.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010447 21/01/2565 - -

768 ซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา จํานวน 1

 ชุด

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล 

จํากัด

บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010448 21/01/2565 - -

769 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010452 21/01/2565 - -

770 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม 9,180.00 9,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010453 21/01/2565 - -

771 ซื้อถุงมือตรวจโรคศรีตรังโกลฟ เบอร S 

จํานวน 600 กลอง

79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010459 21/01/2565 - -
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772 ซื้อ ถุงมือตรวจโรคศรีตรังโกลฟ เบอร M 

จํานวน 600 กลอง

79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010460 21/01/2565 - -

773 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3

 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

11,900.00 11,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010462 21/01/2565 - -

774 ซื้อ Receptual Suction Bag 

(Flexxliner)3000CC จํานวน 500 ชิ้น

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010463 21/01/2565 - -

775 ซื้อ ACCU-CHEK INSTANT 100CT APAC 

จํานวน 100 กลอง

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010464 21/01/2565 - -

776 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3

 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

37,154.68 37,154.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010465 21/01/2565 - -

777 ซื้อ 1.M-SOFT COLLAR-E M จํานวน 12 

ชิ้น 2.AMBU FERFIT ACE ADULT ปรับได 

จํานวน 12 ชิ้น

13,680.00 13,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมส เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท เมส เทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010466 21/01/2565 - -

778 ซื้อ 1.Futuro Comfort Knee Support,M 

จํานวน 24 ชิ้น 2.Futuro Comfort Knee 

Support,XL จํานวน 24 ชิ้น

12,583.20 12,583.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010467 21/01/2565 - -

779 ซื้อ 1.Futuro Comfort Knee with 

Stabilizers,M จํานวน 12 ชิ้น 2.Futuro 

Comfort with Stabilizers,L จํานวน 24 ชิ้น

21,186.00 21,186.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010468 21/01/2565 - -

780 ซื้อยา Sodium BICarbonate 300 mg tab

 จํานวน 100 ขวด

7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010469 21/01/2565 - -
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781 ซื้อ สปองโกสแตน สแตนดารด 7x5x1 cm 

จํานวน 2 กลอง

11,128.00 11,128.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010470 21/01/2565 - -

782 ซื้อยา Varicella 0.5 ml จํานวน 60 กลอง 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010471 21/01/2565 - -

783 ซื้อ Triple Lumen infusion catheter 

7Frx20Cm จํานวน 10 ชุด

16,899.99 16,899.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010472 21/01/2565 - -

784 ซื้อ ชุดใหน้ําเกลือ 02-BW แอรสั้นจํานวน 

5,000 ชุด

41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010473 21/01/2565 - -

785 ซื้อยา Nystatin vaginal tab จํานวน 1 

กลอง , Albendazole 200 mg tab จํานวน

 5 กลอง , Berclomine sus 60 ml จํานวน

 2 ลัง

3,370.00 3,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด บริษัท โปลิฟารม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010474 21/01/2565 - -

786 ซื้อ 1.Knee Support with Spiral (M) 

จํานวน 12 ชิ้น 2.Knee Support with 

Spiral (L) จํานวน 24 ชิ้น

15,120.00 15,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010475 21/01/2565 - -

787 ซื้อยา silver sulfadiazi.1% cream 25 gm

 จํานวน 50 หลอด , Silver sulfadiazi.1% 

cream 250 gm จํานวน 30 กระปุก

8,020.00 8,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด บริษัท อารเอ็กซ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010476 21/01/2565 - -

788 ซื้อยา NitroGLYcerine 50 mg/10 ml 

จํานวน 30 amp

4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญ

ฟารมาซี

หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010477 21/01/2565 - -

789 ซื้อ 1.Beated Breathing tube with 

MR290/Adult จํานวน 6 ชุด 2.Optilow 

Nasal cannula #M จํานวน 6 ชุด

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จํากัด บริษัท สไปโร เมด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010478 21/01/2565 - -

หนา้ 86



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
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ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
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790 ซื้อ NG TUBE #16 จํานวน 500 เสน 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเก

รท จํากัด

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010479 21/01/2565 - -

791 ซื้อ ไซริงค 10 ซีซี 100/กลอง จํานวน 300 

กลอง

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010480 21/01/2565 - -

792 ซื้อ อีซีฟกซ โคฮีสีฟ แอลเอฟ 2.5ซมx4ม 

10/กลอง

48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010481 21/01/2565 - -

793 ซื้อ เข็มเจาะไขสันหลัง 18จxี90มม. จํานวน 

2 กลอง

1,872.50 1,872.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010482 21/01/2565 - -

794 ซื้อ เชอรโฟไอวีแคทขุน 16จxี2'' 50ชิ้น 

จํานวน 6 กลอง

5,457.00 5,457.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010483 21/01/2565 - -

795 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3

 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

33,384.00 33,384.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010484 21/01/2565 - -

796  ซื้อยา CYCLOphosphamide 50 mgTab 

จํานวน 30 กลอง

6,741.00 6,741.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญ

ฟารมาซี

หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010485 24/01/2565 - -

797 คาจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้อและขยะอันตราย ประจําเดือน

กุมภาพันธพ.ศ. 2565

96,750.00 96,750.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติง

เกล เฮลทแคร

หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล 

เฮลทแคร

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065010043 24/01/2565 - -

798 ซื้อยา Vitamin K1 1 mg/0.5 ml inj 

จํานวน 20 กลอง

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญ

ฟารมาซี

หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010488 24/01/2565 - -

799 คาถายเอกสารประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.

 2564 (เพิ่มเติม)

34,559.24 34,559.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง 

(ไทยแลนด) จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทย

แลนด) จํากัด (สํานักงานใหญ)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010489 24/01/2565 - -
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800 ซื้อยา Tamoxifen 20 mg tab จํานวน 60 

กลอง

12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟารมาซู

ติคอลส จํากัด

บริษัท พีเอ็มแอล ฟารมาซูติคอลส

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010490 24/01/2565 - -

801 ซื้อยา Sulfasalazine 500 mg tab จํานวน 

300 กลอง

75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010493 24/01/2565 - -

802 ซื้อยา Augmentin 1.2 gm inj จํานวน 400

 vial

22,256.00 22,256.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010494 24/01/2565 - -

803 ซื้อยา Sucralfate 1 gm/5 ml sus 240 ml

 จํานวน 100 ขวด

39,376.00 39,376.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010495 24/01/2565 - -

804 ซื้อยา Acetar 1000 ml bag จํานวน 1000 

ถุง

41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010496 24/01/2565 - -

805 ซื้อยา พริกเจล 35 gm จํานวน 500 หลอด 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010497 24/01/2565 - -

806 ซื้อยา Bupivac. 5+80 mg/ml 4 ml 

Heavy จํานวน 40 กลอง

23,042.00 23,042.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010498 24/01/2565 - -

807 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

20,250.00 20,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน 

จํากัด

บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010500 24/01/2565 - -

808 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

60,990.00 60,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟนิเท็ค จํากัด บริษัท แอฟฟนิเท็ค จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010501 24/01/2565 - -

809 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม 6,120.00 6,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว เด็นทั่ล อิน

คอรปอเรชั่น จํากัด

บริษัท ไดรว เด็นทั่ล อินคอร

ปอเรชั่น จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010518 25/01/2565 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
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ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

810 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

6,850.00 6,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโน

สติคส

หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010520 25/01/2565 - -

811 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010522 25/01/2565 - -

812 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010523 25/01/2565 - -

813 ซื้อยา Benzydamine HCl 3 mg/ml spray

 จํานวน 100 ขวด

12,999.43 12,999.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010542 26/01/2565 - -

814 ซื้อยา TPN Voluven inj 500 ml จํานวน 

30 ถุง

10,914.00 10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010543 26/01/2565 - -

815 ซื้อยา Sitafloxacin hydrate 50 mg tab 

จํานวน 80 กลอง

74,643.20 74,643.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010544 26/01/2565 - -

816 ซื้อยา Insulin Aspart30/PTM70u/ml 3 

ml จํานวน 100 กลอง

88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010545 26/01/2565 - -

817 ซื้อยา Tdap vac. 0.5 ml จํานวน 100 vial 50,290.00 50,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010546 26/01/2565 - -

818 ซื้อยา Etelcalcetide 2.5 mg/0.5 ml inj 

จํานวน 2 กลอง

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010547 26/01/2565 - -

819 ซื้อยา Tadalafil 5 mg tab จํานวน 10 กลอง 30,302.40 30,302.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010548 26/01/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

820 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 49,600.00 49,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010551 26/01/2565 - -

821 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 7,276.00 7,276.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอสอี เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท พีเอสอี เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010552 26/01/2565 - -

822 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 16,482.28 16,482.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010553 26/01/2565 - -

823 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010554 26/01/2565 - -

824 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล 

แอนด ซัพพลาย จํากัด

บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด 

ซัพพลาย จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010555 26/01/2565 - -

825 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010556 26/01/2565 - -

826 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 8,827.50 8,827.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอารบี เชอรเม็ดดิกา

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ทีอารบี เชอรเม็ดดิกา

(ประเทศไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010557 26/01/2565 - -

827 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 11,800.00 11,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010559 26/01/2565 - -

828 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 50,300.00 50,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท โคติส เฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010560 26/01/2565 - -

829 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 13,422.08 13,422.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010562 26/01/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

830 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010563 26/01/2565 - -

831 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 75,756.00 75,756.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010564 26/01/2565 - -

832 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท โคติส เฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010565 26/01/2565 - -

833 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 82,100.00 82,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท โคติส เฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010566 26/01/2565 - -

834 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 32,742.00 32,742.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010567 26/01/2565 - -

835 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 27,606.00 27,606.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010568 26/01/2565 - -

836 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 77,400.00 77,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010569 26/01/2565 - -

837 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 70,800.00 70,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010570 26/01/2565 - -

838 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 33,750.00 33,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิค

วิปเมนท (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิควิป

เมนท (ประเทศไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010571 26/01/2565 - -

839 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 27,895.00 27,895.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด 

จํากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010572 26/01/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

840 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 29,519.00 29,519.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010573 26/01/2565 - -

841 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 25,145.00 25,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010574 26/01/2565 - -

842 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 29,871.00 29,871.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010575 26/01/2565 - -

843 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 29,746.00 29,746.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010576 26/01/2565 - -

844 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 28,034.00 28,034.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010577 26/01/2565 - -

845 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 28,034.00 28,034.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010578 26/01/2565 - -

846 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 28,034.00 28,034.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010579 26/01/2565 - -

847 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 26,322.00 26,322.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010580 26/01/2565 - -

848 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี ไอเดีย เมดิคอล

โปรดักส จํากัด

บริษัท ดี ไอเดีย เมดิคอลโปรดักส 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010581 26/01/2565 - -

849 จางคาบริการสลายนิ่วดวย ESWL จํานวน 2 

ราย

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย 

เซอรวิสเซส จํากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย 

เซอรวิสเซส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010582 26/01/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

850 ซื้อยา Metformin 500 mg tab จํานวน 

750 กลอง

93,750.00 93,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010583 27/01/2565 - -

851 ซื้อยา Trazodone HCl 50 mg tab จํานวน

 10 กลอง

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010587 27/01/2565 - -

852 ซื้อยา Nortriptyline 25 mg tab จํานวน 5

 กลอง

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010589 27/01/2565 - -

853 ซื้อยา Carbomer 0.2% 10 gm eye gel 

จํานวน 600 หลอด

61,632.00 61,632.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010591 27/01/2565 - -

854 ซื้อยา Roflumilast 500 mcg tab จํานวน 

10 กลอง

11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010592 27/01/2565 - -

855 ซื้อยา Na Fucidate 20 mg ointment 5 g

 จํานวน 200 tube

17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010594 27/01/2565 - -

856 ซื้อยา Melatonin 2 mg tab จํานวน 130 

กลอง

93,892.50 93,892.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010595 27/01/2565 - -

857 ซื้อยา Yeast S.boulardii 282.5 mg จํานวน

 50 กลอง

12,733.00 12,733.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010596 27/01/2565 - -

858 ซื้อยา Azelaic acid 0.2 g/g cream 30 g 

จํานวน 10 หลอด

3,980.40 3,980.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010597 27/01/2565 - -

859 ซื้อยา Dexpanthenol 5% 30 gm จํานวน 

30 หลอด

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010598 27/01/2565 - -
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หรือจาง
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ขอเสนอแนะ
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ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

860 ซื้อยา Budesonide 200 mcg/P Terbu 

100D จํานวน 10 ชุด

4,098.10 4,098.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010599 27/01/2565 - -

861 ซื้อยา Gabapentin 100 mg cap จํานวน 

500 กลอง

80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010602 28/01/2565 - -

862 ซื้อยา Acetylcysteine 100 mg sachet 

จํานวน 100 กลอง

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010604 28/01/2565 - -

863 ขออนุมัติจางซอมแซมบอสวมและระบบทอ 

จํานวน 1 งาน

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเรืองฤทธิ์ ปรีชาพูด นายเรืองฤทธิ์ ปรีชาพูด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065010048 28/01/2565 - -

864 ซื้อยา Imipenem 500 mg inj จํานวน 10 

กลอง

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส 

จํากัด

บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010606 28/01/2565 - -

865 จางเหมาเดินระบบทอน้ําลน จํานวน 1 งาน 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเรืองฤทธิ์ ปรีชาพูด นายเรืองฤทธิ์ ปรีชาพูด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065010049 28/01/2565 - -

866 ซื้อยา ProCAterol 50 mcg tab จํานวน 20

 กลอง

6,099.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010609 28/01/2565 - -

867 ซื้อยา Valsartan 160+AMLodiphine 5 

mg tab จํานวน 400 กลอง

79,608.00 79,608.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010610 28/01/2565 - -

868 ซื้อยา Rabies IG 300 iu/2 ml inj จํานวน 

50 vial

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010611 28/01/2565 - -

869 ซื้อยา Fludrocortisone 0.1 mg tab 

จํานวน 2 ขวด

1,116.99 1,116.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010612 28/01/2565 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
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ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

870 ซื้อยา Olive oil 60 ml จํานวน 10 โหล 4,147.30 4,147.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา 

จํากัด

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010613 28/01/2565 - -

871 ซื้อยา Perphenazine 16 mg tab จํานวน 4

 ขวด

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปยน จํากัด บริษัท ยูโทเปยน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010615 28/01/2565 - -

872 ซื้อยา Plai Oil Cream จํานวน 1900 หลอด 98,800.00 98,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010616 28/01/2565 - -

873 ซื้อยา Enoxaparin 4000 iu/0.4 ml 

(Clexane) จํานวน 140 กลอง

52,130.40 52,130.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010618 28/01/2565 - -

874 ซื้อยา Ferrous fumarate 200 mg cap 

จํานวน 100 กลอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010619 28/01/2565 - -

875 ซื้อยา Doxazosin 4 mg tab จํานวน 500 

กลอง

32,500.00 32,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010622 28/01/2565 - -

876 ซื้อยา THyroxine 100 mcg tab จํานวน 

100 กลอง

15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010623 28/01/2565 - -

877 ซื้อยา Vitamin B complex tab จํานวน 

150 box

32,902.50 32,902.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010624 28/01/2565 - -

878 ซื้อยา ยาแกไอมะขามปอม 120 ml จํานวน 

600 ขวด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ

ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010625 28/01/2565 - -

879 ซื้อยา Dolutegravir 50 mg tab จํานวน 

150 กลอง

95,985.00 95,985.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิค

แคร จํากัด

บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010626 28/01/2565 - -
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880 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 34,382.00 34,382.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด บริษัท เมดิไทม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010641 31/01/2565 - -

881 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนิกซ เอ็กเซล จํากัด บริษัท ฟนิกซ เอ็กเซล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010644 31/01/2565 - -

882 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 23,600.00 23,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด 

จํากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010646 31/01/2565 - -

883 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 20,437.00 20,437.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด บริษัท เมดิไทม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010651 31/01/2565 - -

884 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 22,382.00 22,382.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด บริษัท เมดิไทม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010652 31/01/2565 - -

885 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 15,982.00 15,982.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด บริษัท เมดิไทม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010660 31/01/2565 - -

886 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 29,336.00 29,336.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010661 31/01/2565 - -

887 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010663 31/01/2565 - -

888 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 19,750.00 19,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010665 31/01/2565 - -

889 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010666 31/01/2565 - -

หนา้ 96



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
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อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

890 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 39,850.00 39,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010667 31/01/2565 - -

891 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 30,816.00 30,816.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010679 31/01/2565 - -

892 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010681 31/01/2565 - -

893 ซื้อยา Paracetamol 120 mg/5 ml sus 60

 ml จํานวน 300 ขวด

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010683 31/01/2565 - -

894 ซื้อยา Phenylephrine 10% e.d 5 ml 

จํานวน 3 กลอง

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010685 31/01/2565 - -

895 ซื้อยา loversol 300 mgl/ml 50 ml 

จํานวน 10 กลอง

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010686 31/01/2565 - -

896 ซื้อยา Zinc sulfate 110 mg จํานวน 20 

ขวด

16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ที ฟารเมติกส 

จํากัด

บริษัท เอส ที ฟารเมติกส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010687 31/01/2565 - -

897 ซื้อยา Quetiapine 200 mg tab จํานวน 20

 กลอง

11,280.00 11,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด บริษัท เมดไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010688 31/01/2565 - -

898 ซื้อยา Povidone Iodine Soln 200 ml 

จํานวน 500 bot , Povidone Iodine Soln

 30 ml จํานวน 500 ขวด

35,845.00 35,845.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010689 31/01/2565 - -

899 ขออนุมัติจางซอมแซมเหล็กดัด และติดตั้งใหม

 หองคอมพิวเตอร

13,800.00 13,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐกร อินทรโอภาส น.ส.ณฐกร อินทรโอภาส เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010057 11/01/2565 - -

900 ขออนุมัติซื้อกุญแจ 3 หวง ขนาด 2 นิ้ว 

จํานวน 3 ลูก

802.50 802.50 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010063 12/01/2565 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

901 ขออนุมัติจางเหมาบริการกําจัดปลวก อาคาร

พิบูลพัฒนา 2

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง 

แอนด เซอรวิส จํากัด

บริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง แอนด 

เซอรวิส จํากัด

เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010059 12/01/2565 - -

902 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 13 รายการ 21,650.00 21,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ 

จํากัด

บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010061 12/01/2565 - -

903 ขออนุมัติซื้อสายพวงแบตเตอรี่ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง อวนไดนาโม อวนไดนาโม เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010069 12/01/2565 - -

904 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 24 รายการ 15,680.00 15,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ 

จํากัด

บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010062 12/01/2565 - -

905 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปาและวัสดุกอสราง 

จํานวน 26 รายการ

21,467.00 21,467.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ 

จํากัด

บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010067 12/01/2565 - -

906 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 13 

รายการ

2,118.00 2,118.00 เฉพาะเจาะจง รานคาโรงเรียนสาธิต พิบูล

บําเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาโรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ

 มหาวิทยาลัยบูรพา

เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010070 13/01/2565 - -

907 ขออนุมัติคาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

 เดือน ก.พ. 65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. น้ํามันและการคา

ปลีก

บ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010110 24/01/2565 - -

908 ขออนุมัติซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 9 รายการ 10,240.00 10,240.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานาย พรมสอน นายอํานาย พรมสอน เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010111 24/01/2565 - -

909 ขออนุมัติจัดซื้อกรอบปายทะเบียนรถปคอัพ 280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง บ. เจริญอัฑฒ ออโต 

เซอรวิส จก.

บ. เจริญอัฑฒ ออโต เซอรวิส จก. เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010135 26/01/2565 - -

910 ขออนุมัติจัดซื้อปมคลัชลางรถปคอัพ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บ. เจริญอัฑฒ ออโต 

เซอรวิส จก.

บ. เจริญอัฑฒ ออโต เซอรวิส จก. เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010134 26/01/2565 - -

911 ขออนุมัติจางปะยางรถยนต นก 5466 ชลบุรี 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บ. เจริญอัฑฒ ออโต 

เซอรวิส จก.

บ. เจริญอัฑฒ ออโต เซอรวิส จก. เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010142 31/01/2565 - -

912 ขออนุมัติคาวัสดุการแพทย 3 รายการ 7,008.50 7,008.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สมนึก

เภสัช

หางหุนสวนจํากัด สมนึกเภสัช เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010102 21/01/2565 - -

913 ขออนุมัติคาหนังสือ 3 รายการ 2,280.00 2,280.00 เฉพาะเจาะจง รานเพลินอารมณ รานเพลินอารมณ เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010101 21/01/2565 - -

914 ขออนุมัติจัดซื้อซื้อหมึกพิมพ HP Leserjet 

CB285A  3 อัน

7,980.00 7,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010105 21/01/2565 - -

915 ขออนุมัติคาวัสดุกอสราง 3 รายการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ ราน ไพรเวชคาวัสดุ เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010106 21/01/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

916 ขออนุมัติคาปากกา 3 รายการ 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง รานคาโรงเรียนสาธิต พิบูล

บําเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาโรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ

 มหาวิทยาลัยบูรพา

เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010104 21/01/2565 - -

917 ขออนุมัติคาเสื้อสามารถ โครงการวันคลาย

วันสถาปนาโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เกศรินทร จั่นบานโขด น.ส. เกศรินทร จั่นบานโขด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010125 25/01/2565 - -

918 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ จํานวน 2 

รายการ

16,170.00 16,170.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล 

ที ช็อป

หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล ที ช็อป เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010044 07/01/2565 - -

919 ขออนุมัติซื้อแวนตา Face Shield 1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีฟารมาซี จก. บ. ดีฟารมาซี จก. เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010030 07/01/2565 - -

920 ขออนุมัติจัดซื้อของรางวัลโครงการวันเด็ก

แหงชาติ ระดับประถมศึกษา

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็น แอลศิลป

บริษัท โมชิโมชิ เจแปน จํากัด

รานเอ็น แอลศิลป

บริษัท โมชิโมชิ เจแปน จํากัด

เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010042 12/01/2565 - -

921 ขออนุมัติจัดซื้อเสื้อสามารถโครงการวันคลาย

วันสถาปนาโรงเรียน ระดับประถมศึกษา

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เกศรินทร จั่นบานโขด น.ส. เกศรินทร จั่นบานโขด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010095 14/01/2565 - -

922 ขออนุมัติจัดซื้อโล โครงการวันคลายวัน

สถาปนาโรงเรียน ระดับประถมศึกษา

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง รานอีสเทิรน โทรฟ รานอีสเทิรน โทรฟ เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010096 14/01/2565 - -

923 ขออนุมัติคาปายสําหรับการประมูลขาย

ทอดตลาด

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010103 21/01/2565 - -

924 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ Fuji Xerox 

WorkCentre 5335 จํานวน 3 หลอด

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010109 24/01/2565 - -

925 ขออนุมัติคาใชจายในโครงการวันคลายวัน

สถาปนาโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา

22,100.00 22,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศรินทร จั่นบาน

โขด

นางสาวจิราพร นาคสุริวงษ

 รานดอกไมหยก 

รานอีสเทิรนโทรฟ

รานศ.สังฆภัณฑ

บ.สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

นางสาวเกศรินทร จั่นบานโขด

นางสาวจิราพร นาคสุริวงษ

 รานดอกไมหยก 

รานอีสเทิรนโทรฟ

รานศ.สังฆภัณฑ

บ.สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010123 25/01/2565 - -

926 ขออนุมัติจางทําปายชื่อพรอมตําแหนง 

จํานวน 1 ปาย

642.00 642.00 เฉพาะเจาะจง บ. 789 สตูดิโอ แอนด แอด

ไวอรไทซิ่ง จก.

บ. 789 สตูดิโอ แอนด แอดไวอร

ไทซิ่ง จก.

เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010122 25/01/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

927 ขออนุมัติซื้อเสื้อสามารถ โครงการวันคลาย

วันสถาปนาโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เกศรินทร จั่นบานโขด น.ส. เกศรินทร จั่นบานโขด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010124 25/01/2565 - -

928 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP 12A 

จํานวน 3 กลอง

10,350.00 10,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด

เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010130 25/01/2565 - -

929 ขออนุมัติซื้อของรางวัลสําหรับผูเขารวมการ

ประกวดโครงการจิตรกรจิ๋ว

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010136 28/01/2565 - -

930 ขออนุมัติจางทําเอกสาร โครงการอบรม

สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของ

ฝายบริการ พ.ศ. 2565

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา นางภาณภัช แสงพันตา เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010139 28/01/2565 - -

931 ขออนุมัติคาเชาหองประชุม โครงการอบรม

สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของ

ฝายบริการ พ.ศ. 2565

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บานตนน้ําจันทรโฮมสเตย บานตนน้ําจันทรโฮมสเตย เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010138 28/01/2565 - -

932 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝง

เพดาน กระจายลม 4 ทิศทาง ขนาดไมต่ํากวา

 36,000 บีทียู จํานวน 2เครื่อง

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหพล พลเสนา นายสหพล พลเสนา เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PO9000065010003 06/01/2565 - -

933 ขออนุมติจัดซื้อถุงกระดาษหูเกลียว 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานขวดกะถุง รานขวดกะถุง เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010118 24/01/2565 - -

934 ขออนุมัติจัดซื้อยาและเวชภัณฑของฝาย

ปฐมวัย

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริบาลเภสัช บริบาลเภสัช เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010121 24/01/2565 - -

935 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนจํานวน 228 

รายการ

61,030.00 61,030.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.

พานิช

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010112 24/01/2565 - -

936 ขออนุมติจัดซื้อแอลกอฮอลจํานวน 12 

แกลลอน สําหรับฝายปฐมวัย

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. สหภัณฑชลบุรี จก. บ. สหภัณฑชลบุรี จก. เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010120 24/01/2565 - -

937 ขออนุมติจัดจางถายเอกสารขาว-ดํา, สี 7,935.90 7,935.90 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา นางภาณภัช แสงพันตา เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065010119 24/01/2565 - -

938 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาของที่ระลึก (กระเชาผลไม)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กัลยา  จันทรใหม น.ส.กัลยา  จันทรใหม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010003 04/01/2022 - -

939 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ

2,970.00 2,970.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร (มบจก.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร (มหาชนมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065120261 04/01/2022 - -

หนา้ 100



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

940 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิก

เงินคาเขาเลม

240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณเซอรวิส รานพรอมพรรณเซอรวิส มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010026 06/01/2022 - -

941 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ (หมึกพิมพและรางปลั๊กไฟ)

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065110220 03/01/2022 - -

942 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ (ฝายฝกซอมบัณฑิต)

6,206.00 6,206.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065120222 03/01/2022 - -

943 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรระบบ active 

surveillance จํานวน 1 ระบบ (ฝาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ)

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนโกรท จํากัด บริษัท เซนโกรท จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0206065010003 04/01/2022 - -

944 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิก

เงินคาของที่ระลึก (ฝายดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ)์

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต บุญสมทบ นายวสันต บุญสมทบ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010019 05/01/2022 - -

945 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวิทยุสื่อสารและชุดหูฟงวิทยุสื่อสาร

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010018 05/01/2022 - -

946 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ (ฝายคณาจารย)

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม 

บูรพา ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม บูรพา 

ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010040 06/01/2022 - -

947 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิก

เงินคาจางเหมาดนตรีและการแสดง (ฝาย

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนนทร กวีวัฒนวงศ นายชนนทร กวีวัฒนวงศ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010042 06/01/2022 - -

948 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิก

เงินคาจางเหมาบริการรถยนต

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรุง พาทีชอบ นายรุง พาทีชอบ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010034 06/01/2022 - -

949 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิก

เงินคาปายไวนิล และดอกไมประดับตกแตง

สถานที(่ ฝายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ)์

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต บุญสมทบ นายวสันต บุญสมทบ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010025 06/01/2022 - -

หนา้ 101



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

950 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ (ฝายรับรายงานตัว)

32,023.00 32,023.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010038 06/01/2022 - -

951 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิก

เงินคาจางเหมาบริการรถยนต (ฝายคณาจารย)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรุง พาทีชอบ นายรุง พาทีชอบ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010037 06/01/2022 - -

952 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ (ฝายระบบปองกันการปนเปอน

เชื้อไวรัส)

99,590.25 99,590.25 เฉพาะเจาะจง บจก.สุภาภรณ เซฟตี้ โซลูชั่น บจก.สุภาภรณ เซฟตี้ โซลูชั่น มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010043 06/01/2022 - -

953 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ (ฝายระบบปองกันการปนเปอน

เชื้อไวรัส)

22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอไอ-ไพศาล 

นครสวรรค

บจก.เอไอ-ไพศาล นครสวรรค มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010048 06/01/2022 - -

954 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ (ฝายระบบปองกันการปนเปอน

เชื้อไวรัส)

20,993.40 20,993.40 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.ดับบลิว เอ็น แพ็ค

เก็จจิ้ง

บจก.เอ.ดับบลิว เอ็น แพ็คเก็จจิ้ง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010047 06/01/2022 - -

955 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ (ฝายระบบปองกันการปนเปอน

เชื้อไวรัส)

13,440.00 13,440.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ตันติเจริญโภคทรัพย บจก.ตันติเจริญโภคทรัพย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010045 06/01/2022 - -

956 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิก

เงินคาจางทําชอดอกไม (ฝายดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ)์

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ยลดา  จันทรเดช น.ส.ยลดา  จันทรเดช มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010041 06/01/2022 - -

957 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ (ฝายรับรายงานตัว)

10,080.00 10,080.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ ราน บานจิปาถะ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010039 06/01/2022 - -

958 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง Amorn Lertwit Amorn Lertwit มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010078 07/01/2022 - -

959 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิก

เงินคาจางเหมาบริการเก็บขนขยะและกําจัด

มูลฝอยติดเชื้อ (ฝายระบบปองกันการ

ปนเปอนเชื้อโรค)

25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติง

เกล เฮลทแคร

หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล 

เฮลทแคร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010079 07/01/2022 - -

หนา้ 102



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

960 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ (ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ)

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010077 07/01/2022 - -

961 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ (ฝายระบบปองกันการปนเปอน

เชื้อไวรัส)

87,756.05 87,756.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ 

จํากัด

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010080 07/01/2022 - -

962 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ (ฝายระบบปองกันการปนเปอน

เชื้อไวรัส)

10,627.54 10,627.54 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010075 07/01/2022 - -

963 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ (ฝายพิธีการ)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร มอธ ฟลาเวอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010071 07/01/2022 - -

964 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาครุภัณฑ (ฝายคณาจารยอานราบยชื่อ

บัณฑิต)

11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010092 10/01/2022 - -

965 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ (ฝ ายจัดแถวบัณฑิต)

790.00 790.00 เฉพาะเจาะจง บกจ.กิมไถ บกจ.กิมไถ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010100 10/01/2022 - -

966 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิก

เงินคาปายไวนิล (ฝายระบบปองกันการ

ปนเปอนเชื้อไวรัส)

14,081.20 14,081.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด 

แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด แอด

เวอรไทซิ่ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010105 10/01/2022 - -

967 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ (ฝายจัดแถวบัณฑิต)

36,802.00 36,802.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010095 10/01/2022 - -

968 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาครุภัณฑและวัสดุ (ฝายพิธีการ)

29,532.00 29,532.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010142 12/01/2022 - -

969 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวิทยุสื่อสารและโทรโขง (ฝายจัดแถว

บัณฑิต)

47,936.00 47,936.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010155 13/01/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

970 ขอความเห็นชอบจัด และขออนุมัติเบิกเงินคา

วัสดุ (ฝายระบบปองกันการปนเปอนเชื้อไวรัส)

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ 

จํากัด

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010164 14/01/2022 - -

971 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาไฟฉุกเฉิน (ฝายพิธีการ)

37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010186 17/01/2022 - -

972 ขอความเห็นชอบจัดซื้อและขออนุมัติเบิกเงิน

คาวัสดุ (ฝายระบบปองกันการปนเปอนเชื้อ

ไวรัส)

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 

จํากัด

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010257 27/01/2022 - -

973 ขอความเห็นชอบจัดซื้อและขออนุมัติเบิกเงิน

คาวัสดุ (ฝายระบบปองกันการปนเปอนเชื้อ

ไวรัส)

14,182.85 14,182.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.พี.มารเก็ตติ้งเยน

เนอรัลซัพพลาย จํากัด

บริษัท ยู.พี.มารเก็ตติ้งเยน

เนอรัลซัพพลาย จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010256 27/01/2022 - -

974 ขอความเห็นชอบจัดซื้อและขออนุมัติเบิกเงิน

คาวัสดุ (ฝายระบบปองกันการปนเปอนเชื้อ

ไวรัส)

2,953.20 2,953.20 บจก.ออฟฟศ

เมท

บจก.ออฟฟศเมท บจก.ออฟฟศเมท มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010254 27/01/2022 - -

975 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิก

เงินคาจางซักชุดครุยและฮูท

3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง เมืองใหมซักแหง เมืองใหมซักแหง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065020017 02/02/2022 - -

976 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิก

เงินคาถายเอกสารและเขาเลม

1,631.00 1,631.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส รานพรอมพรรณ เซอรวิส มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065020004 02/02/2022 - -

977 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินคา

พวงหรีดดอกไมสด

4,647.00 4,647.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอพบิท สตูดิโอ บจก.แอพบิท สตูดิโอ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065020077 09/02/2022 - -

978 ขออนุมัติจัดซื้อชอดอกไมแสดงความยินดี  ชอ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร มอธ ฟลาเวอร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065020282 24/02/2022 - -

979 ขออนุมัติเบิกคาซอมพื้นอัฒจันทร สนาม

ตะกรอ เนื่องจากพื้นเดิมแตกหักเสื่อมสภาพ

ตามการใชงาน

21,688.90 21,688.90 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065020005 01/02/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

980 ขออนุมัติเบิกคาปายไวนิล เพื่อใชติดแจง

ขอมูลหนาหองโถงอเนกประสงค 115 

อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065020006 01/02/2022 - -

981 ขออนุมัติเบิกคาปายประชาสัมพันธ เพื่อใช

ในการประชาสัมพันธการบริจาคโลหิตใหนิสิต

 บุคลากร ตลอดจนผูสนใจทราบอยางทั่วถึง

17,250.00 17,250.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065020008 01/02/2022 - -

982 ขออนุมัติเบิกคาวัสดุ เพื่อใชในโครงการ

สงเสริมสุขภาพบุคลากรกองกิจการนิสิต ใน

ระหวางวันที่ 17 ก.พ. - 31 ม.ีค. 65

8,250.00 8,250.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.

พานิช

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065020003 01/02/2022 - -

983 ขออนุมัติเบิกคาซอมแซมเครื่องสํารองไฟฟา 

เนื่องจากแบตเตอรี่ไมเก็บไฟ จึงตองซอมแซม

ใหสามารถกลับมาใชงานไดตามปกติ

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065020007 01/02/2022 - -

984 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก จํานวน 1 งาน 

เพื่อใชในโครงการ Love Story ครั้งที่ 5 ใน

วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จํากัด 

ราน Honey Houses 

บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล 

จํากัด

บริษัท บีทูเอส จํากัด 

ราน Honey Houses 

บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด

มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065020054 04/02/2022 - -

985 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องปมน้ํา เนื่องจาก

มีเศาใบไมและเศษหินเขาอุดตันชองสงน้ํา จึง

ทําใหไมสามรรถดูดน้ําได จึงตองซอมแซมให

กลับมาใชงานไดตามปกติ

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย นายสายัณห พึ่งสังวาลย มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065020056 04/02/2022 - -

986 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุตางๆ เพื่อใชในโครงการ

สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาฟุตบอลยูนิ

เวอรซิตี้ ครั้งที่ 1 ในระหวางวันที่ 22 – 24 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

32,500.00 32,500.00 เฉพาะเจาะจง UP TO 

YOUIdea&SportBangsaen

 

และ สถานปฏิบัติการเภสัช

กรรมชุมชน 

คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา

UP TO 

YOUIdea&SportBangsaen 

และ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชน 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย

บูรพา

มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065020055 04/02/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

987 ขออนุมัติจางซักผา สําหรับซัดเสื้อนิสิตใส

ทํางานจิตอาสาชวยงานในชวงงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร

1,310.00 1,310.00 เฉพาะเจาะจง เปนหนึ่ง ซัก อบ รีด เปนหนึ่ง ซัก อบ รีด มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065020085 10/02/2022 - -

988 ขออนุมัติซอมเครื่องปมน้ําอัตโนมัติ เนื่องจาก

เสียจนไมสามารถใชงานได จึงตองซอมแซม

เพื่อใหกลับมาใชงานไดตามปกติ

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย นายสายัณห พึ่งสังวาลย มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065020087 10/02/2022 - -

989 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุซอมแซม เพื่อนํามาใช

ซอมแซมรถเข็นเครื่องดูดตะกอนบนสระวาย

น้ํา และตอทอประปาเพื่อใชทําความสะอาด

หองนไโรงพลศึกษา 1

1,872.50 1,872.50 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065020086 10/02/2022 - -

990 ขออนุมัติจัดซื้อชุดสังฆทาน และชุดไหวเจาที่ 

เพื่อใชในโครงการทําบุญศูนยกิจกรรมนิสิต

สําหรับผูนํานิสิต/หนวยกิจกรรมชมรม ใน

วันที่ 23 ก.พ. 64

6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง รานแมประภาสังฆภัณฑ 

นางปานรดา  เจริญสิทธากุล

รานแมประภาสังฆภัณฑ 

นางปานรดา  เจริญสิทธากุล

มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065020084 10/02/2022 - -

991 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท

เบนซินแกสโซฮฮอล 91 จํานวน 1 รายการ 

เพื่อเติมเครื่องตัดหญา

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอ  หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065020132 14/02/2022 - -

992 ขออนุมัติจัดจางทําปายถือสกรีนฟวเจอร

บอรด จํานวน 3 ปาย ในโครงการ Love 

Story ครั้งที่ 5 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2565

360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง จักรกริส  วัฒนศิริ จักรกริส  วัฒนศิริ มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065020164 15/02/2022 - -

993 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ เพื่อสําหรับใชใน

โครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย

และสังคม ในระหวางวันที่ 28 ก.พ. - 31 

ม.ีค. 65

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พาน  หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065020151 15/02/2022 - -

994 ขออนุมัติเบิกคาวัสดุสํานักงาน เพื่อสําหรับใช

ในสํานักงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

7,984.52 7,984.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065020152 15/02/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

995 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ เพื่อใชพิมพ

เอกสารตางๆ ของงานบริการและสวัสดิการ

นิสิต

17,670.00 17,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065020243 21/02/2022 - -

996 ขออนุมัติซอมเครื่องพิมพ เนื่องจากเสียจนไม

สามารถใชงานได จึงจําเปนตองซอมแซม

เพื่อใหกลับมาใชงานไดตามปกติ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065020244 21/02/2022 - -

997 ขออนุมัติจัดซื้อซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชงาน

ตางๆ ภายในสํานักงาน

4,432.86 4,432.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065020245 21/02/2022 - -

998 ขออนุมัติเบิกคาชุดตรวจโรคไวรัสโควิด 19 

เพื่อสําหรับตรวจใหกับผูเขารวมโครงการ ''

ผูตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ EdPEx 

ของมหาวิทยาลัยบูรพา (BUU EdPEx 

Assessor Training)'' รอบที่ 2 วันที่ 11 ก.พ.

 65

5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม 

บูรพา ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม บูรพา 

ซัพพลาย

มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065010238 04/02/2022 - -

999 ขออนุมัติจัดซื้อชุดตรวจ ATK จํานวน 60 ชุด 

เพื่อใชในโครงการอบรม “ผูตรวจประเมิน

คุณภาพตามเกณฑ EdPEx (BUU EdPEx 

Assessor Training)” รอบที่ 2 วันที่ 18 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม 

บูรพา ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม บูรพา 

ซัพพลาย

มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065010255 04/02/2022 - -

1000 ขออนุมัติจัดซื้อชุดตรวจ ATK จํานวน 60 ชุด 

เพื่อใชในโครงการอบรม “ผูตรวจประเมิน

คุณภาพตามเกณฑ EdPEx (BUU EdPEx 

Assessor Training)” รอบที่ 2 วันที่ 25 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม 

บูรพา ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม บูรพา 

ซัพพลาย

มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065020093 10/02/2022 - -

1001 ขออนุมัติเบิกชุดตรวจ ATK เพื่อใชใน

โครงการเรื่อง การยกระดับคุณภาพ

การศึกษาสูมาตรฐานสากล ในวันที2่1 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม 

บูรพา ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม บูรพา 

ซัพพลาย

มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065020163 15/02/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1002 ขออนุมัติจัดซื้อกระเชาอาหารแหง จํานวน 1

 กระเชา เพื่อมอบใหวิทยากร โครงการเรื่อง 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู

มาตรฐานสากล ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ

 พ.ศ. 2565

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานวนิดา รานวนิดา มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065020229 18/02/2022 - -

1003 ขออนุมัติจางถายเอกสารพรอมเย็บเลม

รายงานประจําป เพื่อจัดทํารูปเลมเสนอตอ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส รานพรอมพรรณ เซอรวิส มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065020075 09/02/2022 - -

1004 ขออนุมัติจัดซื้อถานอัลคาไลน เพื่อใชในการ

ปฏิบัติงานของรองอธิการบดีฝายแผน

ยุทธศาสตรและนโยบาย

368.00 368.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี ออลล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065020088 10/02/2022 - -

1005 ขออนุมัติเบิกคาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสของ

เครื่องคอมพิวเตอร เนื่องจากเครื่อง

คอมพิวเตอรไมสามารถใชงานได จึง

จําเปนตองซื้ออุปกรณใหม

1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065120130 07/02/2022 - -

1006 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัตเบิกเงินคา

เก็บขยะเดือนมกราคม 2565

82,500.00 82,500.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065020002 01/02/2022 - -

1007 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินคาไว

นิลพรอมโครงและติดตั้ง (ฝายพิธีการ)

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร มอธ ฟลาเวอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065020038 03/02/2022 - -

1008 ขออนุมัติซื้ อเครื่องตูอบลมรอน 10 ถาดหมุน

 จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชสําหรับการเรียน

การสอน และการวิจัยของคณะวิทยาสาสตร

และศิลปศาสตรและสําหรับใชพัฒนาพื้นที่ 

สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ ที่สนับสนุนการ

สรางรายไดเพิ่มอยางยั่งยืนของโครงการฯ

51,200.00 51,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที ไอ พี อิมปอรท

เอ็กซปอรท จํากัด

บริษัท ที ไอ พี อิมปอรทเอ็กซ

ปอรท จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และเสนอ

ราคาต่ํา

PR0208065010018 01/02/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1009 ตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล รถยนต

หมายเลขทะเบียน นข3720 จบ ตามกําหนด

ระยะเวลาการใชงานที่ 300,000 กิโลเมตร

9,395.67 9,395.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาจันทบุรี 

(1972) ผูจําหนายโตโยตา 

จํากัด

บริษัท โตโยตาจันทบุรี (1972) ผู

จําหนายโตโยตา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และเสนอ

ราคาต่ํา

PR0208065020014 02/02/2565 - -

1010 ขออนุมัติซื้ อชุดเตาอบเบเกอรี่ขนาดกลาง

ระบบไฟฟา จํานวน 1  ชุด เพื่อใชสําหรับการ

เรียนการสอน และการวิจัยของคณะวิทยาสา

สตรและศิลปศาสตรและสําหรับใชพัฒนา

พื้นที่ สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ ที่สนับสนุน

การสรางรายไดเพิ่มอยางยั่งยืนของโครงการฯ

49,800.00 49,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที ไอ พี อิมปอรท

เอ็กซปอรท จํากัด

บริษัท ที ไอ พี อิมปอรทเอ็กซ

ปอรท จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และเสนอ

ราคาต่ํา

PR0208065020018 11/02/2565 - -

1011 จางสําเนาเอกสารกองบริหารวิทยาเขต

จันทบุรี จํานวน 10,665 แผน

3,732.75 3,732.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง และเสนอ

ราคาต่ํา

PR0208065010016 14/02/2565 - -

1012 ซอมแซมและบํารุงรักษาบานประตูสไลดขาง

ซาย รถยนตหมายเลขทะเบียน นข 1987 จบ

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชย

จันทบุรี จํากัด

บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และเสนอ

ราคาต่ํา

PR0208065120048 14/02/2565 - -

1013 จางเหมาซอมแซมและบํารุงรักษารถยนต

หมายเลขทะเบียน นข 3720 จบ

1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชย

จันทบุรี จํากัด

บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และเสนอ

ราคาต่ํา

PR0208065120053 14/02/2565 - -

1014 จางทําปายไวนิลและปายอะคริลิค จํานวน 2 

รายการ

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ๊นท รานไอปริ๊นท มีคุณสมบัติถูกตอง และเสนอ

ราคาต่ํา

PR0208065120056 14/02/2565 - -

1015 จัดซื้อโคมไฟหัวเสาโซลาเซลส,สวิตซลูกศร 3 

จังหวะ,โคมไฟโซลาเซลล 100 วัตต,หลอด

แอลอีดี 10 วัตต,หลอดแอลอีดี 14.5 วัตต

25,180.00 25,180.00 เฉพาะเจาะจง นาย อภิชาติ ตันชัย นาย อภิชาติ ตันชัย มีคุณสมบัติถูกตอง และเสนอ

ราคาต่ํา

PR0208065020033 21/02/2565 - -

1016 จัดซื้อน้ํามันสําหรับใสเครื่องตัดหญา เครื่อง

ตัดแตงกิ่งไม และรถยนตเพื่อการเกษตรของ

มหาวิทยาลัย

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิศาลพาณิชทาใหม หจก.พิศาลพาณิชทาใหม มีคุณสมบัติถูกตอง และเสนอ

ราคาต่ํา

PR0208065020036 21/02/2565 - -

1017 ขออนุมัติเบิกเงินคาธรรมเนียมเก็บและขนมูล

ฝอย ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2565

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการบริหารสวนตําบล

วัฒนานคร

องคการบริหารสวนตําบลวัฒนา

นคร

บริการดี รวดเร็ว ราคาไดมาตา

ฐาน

PR0209065020003 01/02/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1018 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน

สนับสนุนดานแรงงานทางการเกษตรและ

บริการดานอื่น ๆ ของกองบริหารวิทยาเขต

สระแกว

6,080.00 6,080.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร คําละมูล นายวิเชียร คําละมูล บริการดี รวดเร็ว ราคาไดมาตา

ฐาน

PR0209065020004 01/02/2022 - -

1019 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาชุดเครื่องนอน

สําหรับบริการหองพักใหแกบุคคลภายนอก 

เพื่อหารายได

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมกาโฮม เซ็นเตอร จํากัด บ.เมกาโฮม เซ็นเตอร จํากัด สินคาดี มีคุณภาพ ราคาต่ําสุด PR0209065020001 01/02/2022 - -

1020 ขออนุมัติเบิกเงินคาจัดซื้อและเบิกเงินวัสดุ

อุปกรณสําหรับบริการหองพักใหแก

บุคคลภายนอก เพื่อหารายได

1,019.00 1,019.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมกาโฮม เซ็นเตอร จํากัด บ.เมกาโฮม เซ็นเตอร จํากัด สินคาดี มีคุณภาพ ราคาต่ําสุด PR0209065020008 03/02/2022 - -

1021 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุเพื่อใชในการ

ขุดมันสําปะหลัง

3,280.62 3,280.62 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา แสงทิพยการไฟฟา สินคาดี มีคุณภาพ ราคาต่ําสุด PR0209065020005 03/02/2022 - -

1022 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนา

นคร จํากัด

สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร 

จํากัด

สินคาดี มีคุณภาพ ราคาต่ําสุด PR0209065020007 03/02/2022 - -

1023 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุสํานักงาน 

ของกองบริหารวิทยาเขตสระแกว

6,175.00 6,175.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเรือนเครื่องเขียน 

จํากัด

บริษัท ศรีเรือนเครื่องเขียน จํากัด สินคาดี มีคุณภาพ ราคาต่ําสุด PR0209065020002 04/02/2022 - -

1024 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาสายพานสําหรับ

เปลี่ยนรถบัสปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน 

40-0520 ชลบุรี

406.60 406.60 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา แสงทิพยการไฟฟา สินคาดี มีคุณภาพ ราคาต่ําสุด PR0209065020009 07/02/2022 - -

1025 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุงานบานงาน

ครัว

2,620.00 2,620.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมกาโฮม เซ็นเตอร จํากัด

 รานดีดี วัฒนา

บ.เมกาโฮม เซ็นเตอร จํากัด รานดี

ดี วัฒนา

สินคาดี มีคุณภาพ ราคาต่ําสุด PR0209065020016 08/02/2022 - -

1026 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนา

นคร จํากัด

สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร 

จํากัด

สินคาดี มีคุณภาพ ราคาต่ําสุด PR0209065020019 14/02/2022 - -

1027 คาวัสดุที่ใชเพื่ออํานวยความสะดวกแก

ผูปฏิบัติงาน

5,603.00 5,603.00 เฉพาะเจาะจง รานสมสวนบูติก  รานบีพี 

เพื่อนนักเรียน น้ําดื่มโฟกัส 

รานเจติ๋ง รานลานแชมปอิงค

เจ็ท

รานสมสวนบูติก  รานบีพี เพื่อน

นักเรียน น้ําดื่มโฟกัส รานเจติ๋ง 

รานลานแชมปอิงคเจ็ท

สินคาดี มีคุณภาพ ราคาต่ําสุด PR0209065020020 15/02/2022 - -

1028 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมาบุคคล

เพื่อทําความสะอาดบริเวณรอบมหาวิทยาลัย

บูรพา วิทยาเขตสระแกว

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภาวิตา  มีเจตนา น.ส.ภาวิตา  มีเจตนา บริการดี รวดเร็ว ราคาไดมาตา

ฐาน

PR0209065020021 15/02/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1029 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางปะยางรถไถ

หมายเลขทะเบียน ตค 4888 สระแกว

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง แหลมการยาง แหลมการยาง บริการดี รวดเร็ว ราคาไดมาตา

ฐาน

PR0209065020022 15/02/2022 - -

1030 ขออนุมัติเบิกเงินคาธรรมเนียมเก็บขยะมูล

ฝอย ประจําเดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2565

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการบริหารสวนตําบล

วัฒนานคร

องคการบริหารสวนตําบลวัฒนา

นคร

บริการดี รวดเร็ว ราคาไดมาตา

ฐาน

PR0209065020025 23/02/2022 - -

1031 ขออนุมัติจางและเบิกเงินจางเหมาบุคคลเพื่อ

เพื่อจัดทําปรับปรุง Update และ Back up 

ขอมูลเกาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยบูรพา 

วิทยาเขตสระแกว และคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาทิตยา บุญอินทร นางสาววาทิตยา บุญอินทร บริการดี รวดเร็ว ราคาไดมาตา

ฐาน

PR0209065020026 24/02/2022 - -

1032 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมาบริการ

ผูปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติงานการรับเรื่อง การ

ใหบริการ การสําเนาเอกสาร จัดพิมพบันทึก

ขอความเอกสาร จัดทําทะเบียนคุมรับ-สง

เอกสาร และชวยงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

 ภายในกองบริหารวิทยาเขตสระแกว

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาทิตยา บุญอินทร นางสาววาทิตยา บุญอินทร บริการดี รวดเร็ว ราคาไดมาตา

ฐาน

PO0209065020001 28/02/2022 - -

1033 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต 1 คัน 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065020228 18/02/2022 - -

1034 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 1 

เครื่อง

428.00 428.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065020289 25/02/2022 - -

1035 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 ชนิด 41,100.00 41,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065020002 02/02/2565 - -

1036 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065020010 15/02/2565 - -

1037 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 ชนิด 16,420.00 16,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065020023 18/02/2565 - -

1038 ซื้อวัสดุ จํานวน 6 ชนิด 6,330.00 6,330.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065020024 18/02/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1039 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ

23,550.00 23,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010050 01/02/2022 - -

1040 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิก

เงินคาบริการตรวจเช็คเครื่องกรองน้ํา

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภารดี ศิริมาสกุล น.ส.ภารดี ศิริมาสกุล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010118 01/02/2022 - -

1041 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภารดี ศิริมาสกุล น.ส.ภารดี ศิริมาสกุล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065010049 01/02/2022 - -

1042 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ

12,900.00 12,900.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ทีเอ็นทีแพ็ค บจก.ทีเอ็นทีแพ็ค มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065020020 02/02/2022 - -

1043 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริบาลเภสัช บริบาลเภสัช มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065020018 02/02/2022 - -

1044 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ ราน บานจิปาถะ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065020019 02/02/2022 - -

1045 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิก

เงินคาจางเหมาบริการรถยนต

88,500.00 88,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065020072 08/02/2022 - -

1046 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิก

เงินคาจางเหมาบริการรถยนต (วิทยาเขต

สระแกว)

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย สองขุนทด นายเอกชัย สองขุนทด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065020157 15/02/2022 - -

1047 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิก

เงินคาจางเหมาบริการรถยนต (วิทยาเขต

จันทบุรี)

39,300.00 39,300.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน วงคแกว นายภานุวัฒน วงคแกว มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065020153 15/02/2022 - -

1048 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ (O-NET)

11,585.00 11,585.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร  บุญชู นายพลากร  บุญชู มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065020162 15/02/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1049 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ (O-NET)

4,800.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร บจก.สยามแม็คโคร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065020158 15/02/2022 - -

1050 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ (O-NET)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานกาแฟเดอะสจวตคอฟฟ รานกาแฟเดอะสจวตคอฟฟ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065020160 15/02/2022 - -

1051 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ (O-NET)

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065020165 15/02/2022 - -

1052 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ (O-NET)

10,950.00 10,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทิชชูชลบุรี หจก.ทิชชูชลบุรี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065020161 15/02/2022 - -

1053 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ (O-NET)

18,787.00 18,787.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065020202 17/02/2022 - -

1054 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ (O-NET)

1,150.00 1,150.00 เฉพาะเจาะจง บริบาลเภสัช บริบาลเภสัช มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065020266 23/02/2022 - -

1055 ขอเบิกเงินรางวัลนักวิจัยสําหรับการตีพิมพ

เผยแพรบทความวิจัย นายบุญดิศย  วงศศักดิ์

 คณะเภสัชศาสตร

2,500.00 2,500.00 ประมูลดวย

ระบบ

อิเล็กทรอนิกส

ตาม

หลักเกณฑที่

กระทรวงการค

ลังกําหนด

นายบุญดิศย วงศศักดิ์ นายบุญดิศย วงศศักดิ์ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0224065020025 04/02/2022 - -

1056 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ สีดํา 1 ตลับ 1,890.00 1,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065020251 21/02/2022 - -

1057 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ สีแดง 

จํานวน 1 ตลับ

3,990.00 3,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065020246 21/02/2022 - -

1058 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร จํานวน 1 

เครื่อง

19,902.00 19,902.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065020247 21/02/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1059 ขออนุมัติจัดจางทําปายไวนิลพรอมติดตั้ง 

ขนาด 13*3 เมตร จํานวน 1 ปาย

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065020259 22/02/2022 - -

1060 ขออนุมัติจัดจางทําปายไวนิล คณะรัฐศาสตร

และนิติศาสตร

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ    

              ราคาเสนอ 

1,400 บาท

นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ           

     ราคาจาง 1,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065020001 01/02/2565 - -

1061 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะ รถตูปรับ

อากาศ (โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ''การ

ทบทวนคานิยมและวิสัยทัศนคณะรัฐศาสตร

และนิติศาสตร เพื่อพัฒนาโครงสรางองคกร

ตามหลัก EdPEx ประจําปงบประมาณ 2565

 ในวันที่ 11-13 กุมภาพันธ 2565)

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม           

         ราคาเสนอ 30,000 

บาท

นายโกมล ฤทธิ์งาม                  

  ราคาจาง 30,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0300065020001 02/02/2565 - -

1062 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง โครงการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ เกาะชาง จ.ตราด 

วันที่ 11-13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด       ราคาเสนอ 

4,000 บาท

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด    

   ราคาซื้อ 4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065020006 02/02/2565 - -

1063 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง คณะ

รัฐศาสตรและนิติศาสตร

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง      ราคาเสนอ 200 

บาท

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง   

   ราคาซื้อ 200 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065020007 02/02/2565 - -

1064 ขออนุมัติจัดซื้อถังขยะ คณะรัฐศาสตรและ

นิติศาสตร

4,012.50 4,012.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร

เทรดดิ้ง จํากัดราคาเสนอ 

4,012.50 บาท

บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง

 จํากัดราคาซื้อ 4,012.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065020015 03/02/2565 - -

1065 ขออนุมัติจัดซื้อชุดสังฆทาน โครงการทําบุญ ''

วันคลายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตรและ

นิติศาสตร'' ณ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 

วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง รานแมประภาสังฆภัณฑ     

              ราคาเสนอ 

3,150 บาท

รานแมประภาสังฆภัณฑ            

       ราคาซื้อ 3,150 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065020021 04/02/2565 - -

1066 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารคาวและขนม ผลไม 

ดอกไม ธูป และเทียน โครงการทําบุญ ''วัน

คลายวันสถาปนาคณะรัฐสาสตรและ

นิติศาสตร'' ณ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 

วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ครัวลุงเปยก, รานลูกไมไหว

พระ      และรานแมประภา

สังฆภัณฑ            ราคา

เสนอ 1,900 บาท

ครัวลุงเปยก, รานลูกไมไหวพระ   

   และรานแมประภาสังฆภัณฑ    

        ราคาซื้อ 1,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065020023 04/02/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1067 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารเลี้ยงพระ (ปนโต) 

โครงการทําบุญ ''วันคลายวันสถาปนาคณะ

รัฐศาสตรและนิติศาสตร'' ณ คณะรัฐศาสตร

และนิติศาสตร วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ครัวลุงเปยก                   

              ราคาเสนอ 

4,500 บาท

ครัวลุงเปยก                           

      ราคาเสนอ 4,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065020026 04/02/2565 - -

1068 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื อเพลิง คณะ

รัฐศาสตรและนิติศาสตร

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง      ราคาเสนอ 1,000

 บาท

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง   

   ราคาซื้อ 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065020030 04/02/2565 - -

1069 ขออนุมัติจัดจางบริการลางรถตูปรับอากาศ 

ทะเบียน นง 7991 ชลบุรี

260.00 260.00 เฉพาะเจาะจง ราน ชลบุรี ไทลิสซิ่ง          

              ราคาเสนอ 260

 บาท

ราน ชลบุรี ไทลิสซิ่ง                 

       ราคาจาง 260 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065020070 10/02/2565 - -

1070 ขออนุมัติจางเหมาบริการฉีดพนยาฆาเชื้อ

ภายในอาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตรและ

นิติศาสตร 1

31,426.00 31,426.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน เพสท 

เมเนจเมนท จํากัด            

                            ราคา

เสนอ 31,426 บาท

บริษัท แคนนอน เพสท เมเนจ

เมนท จํากัด                           

             ราคาจาง 31,426 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0300065020002 21/02/2565 - -

1071 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (สําหรับรับ-

สงคณบดี ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เขารวม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ''ความสุจริตทาง

วิชาการอยางสมานฉันท'' ณ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันที่ 22-24 

กุมภาพันธ 2565)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด       ราคาเสนอ 

1,000 บาท

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด    

   ราคาซื้อ 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065020086 21/02/2565 - -

1072 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณสํานักงานของคณะ

รัฐศาสตรและนิติศาสตร

23,841.47 23,841.47 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด     ราคาเสนอ 

23,841.47 บาท

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด   

  ราคาซื้อ 23,841.47 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0300065020003 28/02/2565 - -

1073 ขออนุมัติจัดซื้อแผงกั้นจราจร คณะรัฐศาสตร

และนิติศาสตร

1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลพีพี อนันตทรัพย

 จํากัด       ราคาเสนอ 

1,926 บาท

บริษัท แอลพีพี อนันตทรัพย 

จํากัด       ราคาซื้อ 1,926 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065020107 28/02/2565 - -

1074 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่มของคณะรัฐศาสตรและ

นิติศาสตร

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย               

              ราคาเสนอ 

3,500 บาท

รานสุภรณทิพย                       

      ราคาซื้อ 3,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065020103 28/02/2565 - -

หนา้ 115



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1075 ขออนุมัติจางจัดทําปายพลาสวูดติดสติกเกอร

 พรอมติดตั้ง

6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด 

6,955.00

บริษัท คีรีแสนดี จํากัด 6,955.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020002 01/02/2565 - -

1076 ขออนุมัติจางเหมาบริการซักแหงผาคลุมโตะ

และผาคลุมเกาอี้

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนวอช 2,300.00 รานบางแสนวอช 2,300.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020004 01/02/2565 - -

1077 ขออนุมัติจางจัดทํารูปเลมเอกสาร 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 

5,000.00

นางสาวรุงรัตน แสงสุข 5,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020007 01/02/2565 - -

1078 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม 1,295.00 1,295.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย 1,295.00 รานสุภรณทิพย 1,295.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020009 01/02/2565 - -

1079 ขออนุมัติซื้อวัสดุสําหรับใชในการบํารุงรักษา 

และทําความสะอาดรถยนต

9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จกัด 

(มหาชน) 9,404.00

บริษัท สยามแม็คโคร จกัด 

(มหาชน) 9,404.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020012 02/02/2565 - -

1080 ขออนุมัติจางเหมาบริการทําความสะอาดฆา

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจวน จันทรสมร 

1,000.00

นางจวน จันทรสมร 1,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020013 02/02/2565 - -

1081 ขออนุมัติซื้อพวงหรีด 2,090.00 2,090.00 เฉพาะเจาะจง รานอาลัยหรีด 2,090.00 รานอาลัยหรีด 2,090.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020023 03/02/2565 - -

1082 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 1,496.98 1,496.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด 1,496.98

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 

1,496.98

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020027 04/02/2565 - -

1083 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 

4,600.00

นางสาวศิริพร ศรีมณี 4,600.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020031 04/02/2565 - -

1084 ขออนุมัติจางเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก 1,344.00 1,344.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัสสรา ทองดี 

1,344.00

นางสาวสุภัสสรา ทองดี 1,344.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020033 04/02/2565 - -

1085 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 7,662.01 7,662.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด 7,662.01

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 

7,662.01

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020034 04/02/2565 - -

1086 ขออนุมัติจางซอมแซมหองน้ําสโมสรนิสิต 

คณะพยาบาลศาสตร

68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศุภิสรา 

2020 68,000.00

หางหุนสวนจํากัด ศุภิสรา 2020 

68,000.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010075 08/02/2565 - -

1087 ขออนุมัติซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิดโดย 

Antigen Test Kit ดวยตัวเอง

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม 

บูรพา ซัพพลาย 45,000.00

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม บูรพา 

ซัพพลาย 45,000.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065010119 08/02/2565 - -

1088 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 7,907.94 7,907.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด 7,907.94

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 

7,907.94

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020068 09/02/2565 - -

1089 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กซี ซุเปอรเซ็นเตอร

 จํากัด 1,090.00

บริษัท บิ๊กซี ซุเปอรเซ็นเตอร 

จํากัด 1,090.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020074 09/02/2565 - -

หนา้ 116



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1090 ขออนุมัติจางเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก 1,344.00 1,344.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนวรรณ น้ําทอง 

1,344.00

นางสาวธนวรรณ น้ําทอง 1,344.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020076 09/02/2565 - -

1091 ขออนุมัติซื้อถังขยะมีฝาปด แบบขาเหยียบ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จกัด 

(มหาชน) 2,320.00

บริษัท สยามแม็คโคร จกัด 

(มหาชน) 2,320.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020082 10/02/2565 - -

1092 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร 3,680.00 3,680.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 

3,680.00

นางสาวศิริพร ศรีมณี 3,680.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020083 10/02/2565 - -

1093 ขออนุมัติซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิดโดย 

Antigen Test Kit ดวยตัวเอง

63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 

63,000.00

องคการเภสัชกรรม 63,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020085 10/02/2565 - -

1094 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 554.00 554.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 

554.00

นางสาวรุงรัตน แสงสุข 554.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020091 11/02/2565 - -

1095 ขออนุมัติจางจัดทําเอกสารประกอบการ

ศึกษาดูงาน

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 

500.00

นางสาวรุงรัตน แสงสุข 500.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020096 14/02/2565 - -

1096 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนต พรอมน้ํามัน

เชื้อเพลิง

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรวิชญ สุขตาไชย 

4,500.00

นายสุรวิชญ สุขตาไชย 4,500.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020097 14/02/2565 - -

1097 ขออนุมัติจางจัดทําเลมสรุปโครงการฯ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 

1,000.00

นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020098 14/02/2565 - -

1098 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร อิ๊งค 

คอมพิวเตอร เซอรวิส จํากัด

 7,490.00

บริษัท มิสเตอร อิ๊งค คอมพิวเตอร 

เซอรวิส จํากัด 7,490.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020107 15/02/2565 - -

1099 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 53,000.00 53,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตเลียม 2016 

จํากัด 53,000.00

บริษัท ปโตเลียม 2016 จํากัด 

53,000.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020109 15/02/2565 - -

1100 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 

4,600.00

นางสาวศิริพร ศรีมณี 4,600.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020121 17/02/2565 - -

1101 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 934.02 934.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด 935.02

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 

935.02

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020122 17/02/2565 - -

1102 ขออนุมัติจางเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก 2,016.00 2,016.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนวรรณ น้ําทอง 

2,016.00

นางสาวธนวรรณ น้ําทอง 2,016.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020126 17/02/2565 - -

1103 ขออนุมัติจางเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก 2,016.00 2,016.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัสสรา ทองดี 

2,016.00

นางสาวสุภัสสรา ทองดี 2,016.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020127 17/02/2565 - -

1104 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 1,256.99 1,256.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด 1,256.99

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 

1,256.99

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020131 17/02/2565 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1105 ขออนุมัติจางเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต 

ตามอายุการใชงานและซอมเปลี่ยนอุปกรณที่

เสื่อมสภาพ และอุปกรณที่จําเปนตองเปลี่ยน

ตามอายุการใชงาน

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อารยออโตเซอรวิส

 จํากัด 2,140.00

บริษัท ส.อารยออโตเซอรวิส จํากัด

 2,140.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020132 18/02/2565 - -

1106 ขออนุมัติซื้อแอลกอฮอลสําหรับทําความ

สะอาด แบบน้ํา

10,593.00 10,593.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด รุงพิมลภา

 ซัพพลาย 10,593.00

หางหุนสวนจํากัด รุงพิมลภา ซัพ

พลาย 10,593.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020137 21/02/2565 - -

1107 ขออนุมัติจางจัดทํานามบัตรผูบริหาร 137.00 137.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา 137.00 รานเอ็ม-เอส โฆษณา 137.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020138 21/02/2565 - -

1108 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมแซม

เครื่องปรับอากาศ

4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศแสง

ทอง วิศวกรรม 4,815.00

หางหุนสวนจํากัด วงศแสงทอง 

วิศวกรรม 4,815.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020150 22/02/2565 - -

1109 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 

1,000.00

รานบุปผชาติ หนาศาล 1,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020159 22/02/2565 - -

1110 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 960.00

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา 960.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020162 24/02/2565 - -

1111 ขออนุมัติจางเหมาบริการทําความสะอาด 87,500.00 87,500.00 เฉพาะเจาะจง นางวัลภา สุขสมบัติ 

87,500.00

นางวัลภา สุขสมบัติ 87,500.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PO0400065020007 24/02/2565 - -

1112 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 

5,000.00

นางสาวศิริพร ศรีมณี 5,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020170 25/02/2565 - -

1113 ขออนุมัติจางเหมาบริการสแกนเอกสาร

ขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส

8,050.00 8,050.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 

8,050.00

นางสาวรุงรัตน แสงสุข 8,050.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020182 25/02/2565 - -

1114 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 53,000.00 53,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตเลียม 2016 

จํากัด 53,000.00

บริษัท ปโตเลียม 2016 จํากัด 

53,000.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065020183 28/02/2565 - -

1115 ขอซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม แอนด เฟ

รนด จํากัด

บริษัท ปโตรเลียม แอนด เฟรนด 

จํากัด

มีสินคาที่มีคุณภาพและราคาถูก PR0500065010034 01/02/2565 - -

1116 ซอมบํารุงรถจักรยานยนตทะเบียน (ขพล-

539 ชลบุร)ี

690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง รานนอยบางแสน รานนอยบางแสน มีการบริการที่ดี PR0500065010035 01/02/2565 - -

1117 ขอซื้อน้ํายา DETTOL ขนาด 750 ML. 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด 

สาขาที่ 00007 (บางแสน)

บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด สาขาที่ 

00007 (บางแสน)

มีสินคาที่มีคุณภาพ PR0500065010045 01/02/2565 - -

1118 ขอซื้อไสปากกา LR 10 - C 880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด มีสินคาที่ตรงกับความตองการ PR0500065010046 01/02/2565 - -

1119 ขอซื้อดินผสมพรอมปลูก 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานวินตาฟารม รานวินตาฟารม มีสินคาที่ตรงกับความตองการ PR0500065010047 01/02/2565 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

1120 ขอซื้อหญามาเลเซีย 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง รานศักดาการเดนท รานศักดาการเดนท มีสินคาที่ตรงกับความตองการ PR0500065010048 01/02/2565 - -

1121 ขอจางตัดสติ๊กเกอรไดคัทตัวอักษรสีดํา 

พรอมติดตั้ง

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รานปายจา บางแสน กราฟ

ฟคแอนดดีไซน

รานปายจา บางแสน กราฟฟค

แอนดดีไซน

มีความสามารถในการตัด

สติ๊กเกอรเปนอยางดี

PR0500065020044 08/02/2565 - -

1122 ขอซื้อบล็อกตัวหนอน สีซีเมนต ทรายหยาบ 

และปูนนกอินทรีแดง

10,881.90 10,881.90 เฉพาะเจาะจง รานเอส. เค. ฮารดแวร รานเอส. เค. ฮารดแวร มีสินคาที่ตรงกับความตองการ PO0500065020001 15/02/2565 - -

1123 ขอจางเหมาดูแลและบํารุงรักษาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงศ เนตรหนู นายนัฐพงศ เนตรหนู มีความชํานาญในการจัดทํา

ระบบสารสนเทศ

PO0500065020003 18/02/2565 - -

1124 ขอจางถายเอกสาร (โครงการเศรษฐศาสตร) 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานตนบุญการพิมพ รานตนบุญการพิมพ มีการบริการที่ดี PR0500065020050 09/02/2565 - -

1125 ขอซื้อแลคซีน สีแดง 1.5 นิ้ว และถานขนาด 

AA (อัลคาไลน) เขาสตอก

3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศรีตุลย 

ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด ศรีตุลย ซัพพลาย มีสินคาที่ตรงกับความตองการ PR0500065020051 09/02/2565 - -

1126 ขอจางงานซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ หอง 

QS2-317

11,449.00 11,449.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง 

จํากัด

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด มีการบริการที่ดี PO0500065020002 18/02/2565 - -

1127 ขอจางงานซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ หอง 

QS2-500

5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง 

จํากัด

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด มีการบริการที่ดี PR0500065020053 09/02/2565 - -

1128 ขอจางเหมาออกแบบกราฟก และควบคุม

ระบบการถายทอดสด (ตะวันออก)

6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกศิษฏ  ผดุงถิ่น นายเอกศิษฏ  ผดุงถิ่น มีการบริการที่ดี PR0500065020069 14/02/2565 - -

1129 ขอซื้อของรางวัล (กระเปาเครื่องเขียนมีตา

ขาย จํานวน 5 ใบ)

225.00 225.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

มีสินคาที่ตรงกับความตองการ PR0500065020104 28/02/2565 - -

1130 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึกกระเชาผลไมสด 

จํานวน 1 กระเชา คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตมณี ชื่นศิริเวช /

1103100328211

นางสาวรัตมณี ชื่นศิริเวช /

1103100328211

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065020007 02/02/2565 - -

1131 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ Rotameter Flow 

meter Range 0.1-1 L/M,PTFE Tube 6 

mm คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียด

ใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

10,593.00 10,593.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สแควรอินช จํากัด บริษัท สแควรอินช จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065020007 02/02/2565 - -

1132 เพื่อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟา 10รายการ 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

11,387.00 11,387.00 เฉพาะเจาะจง เอพี. แอรเซอรวิส แอนด 

อิเล็คทริค ซัพพลาย

เอพี. แอรเซอรวิส แอนด อิเล็คท

ริค ซัพพลาย

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065020009 02/02/2565 - -
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ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ
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ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1133 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุชุดอุปกรณงานชุป 

จํานวน 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

28,119.60 28,119.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโมด จํากัด บริษัท ไอโมด จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065020008 02/02/2565 - -

1134 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ 

จํานวน 2 เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจาง

แนบ

8,431.60 8,431.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065020011 02/02/2565 - -

1135 ขออนุมัติซื้อ ชุดซิงคอางลางมือสแตน

เลสพรอมขาตั้ง พรอมกอกน้ํา, ทอน้ําด,ี วาวว

เปด-ปด, ที่ใสเจลลางมือแบบกด จํานวน 2 

รายการ (รายละเอียดแสดงดังเอกสารแนบ)

10,593.00 10,593.00 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย ซีซีพาณิชย เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065020015 07/02/2565 - -

1136 ขออนุมัติจัดจาง ซอมกระเบื้องพื้นหองน้ํา, 

ทอประปา หองน้ําหญิง (รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐานุพงศ คงจีบ นายฐานุพงศ คงจีบ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065020045 07/02/2565 - -

1137 ขออนุมัติจัดจาง คาจัดทําสติ๊กเกอรฝา พรอม

ติดตั้ง (รายละเอียดตามใบเสนอราคา)

17,858.30 17,858.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065020016 07/02/2565 - -

1138 ขออนุมัติจัดจาง ปรับปรุงซอมแซมพื้น

กระเบื้องหองพักอาจารย ของภาควิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ (รื้อถอนกระเบื้องเกา, 

งานปูกระเบื้องใหม) (รายละเอียดดังเอกสาร

แนบ)

23,720.00 23,720.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิศักดิ์ สุวรรณการ นายวุฒิศักดิ์ สุวรรณการ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065020018 07/02/2565 - -

1139 ขออนุมัติจัดจางซอมบํารุงเครื่องอัดอากาศ

แบบสกรู รุน APM 30A (30 แรงมา) 

(รายละเอียดตามใบเสนอราคา)

90,736.00 90,736.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร ฮอรส 

คอมเพรสเซอร (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท แอร ฮอรส คอมเพรสเซอร 

(ประเทศไทย) จํากัด

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065020019 07/02/2565 - -

1140 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องมือวัด

ประสิทธิภาพการเผาไหม (Testo 350) 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

33,439.64 33,439.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล

 โซลูชั่น จํากัด

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล 

โซลูชั่น จํากัด

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065020021 08/02/2565 - -

หนา้ 120



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
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มหาวิทยาลัยบูรพา

1141 ขออนุมัติจัดซื้อเทปพิมพอักษร Brother TZE

 18 mm จํานวน 4 กลอง รายละเอียดดัง

เอกสารประกอบการจัดซื้อ

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065020076 09/02/2565 - -

1142 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร 2,897.10 2,897.10 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065020082 10/02/2565 - -

1143 ขออนุมัติจัดจางซอมกลองวงจรปด ซอมบํารุง

ไฟสองสวาง ซอมบํารุงปลั๊กไฟ จํานวน 3 

รายการ

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐานุพงศ คงจีบ นายฐานุพงศ คงจีบ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065020083 10/02/2565 - -

1144 ขออนุมัติซื้อ เตาเผาแบบทอ พรอมทอ

เซรามิค 1 ชุด

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชวโชติ จํากัด บริษัท ชวโชติ จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065020023 11/02/2565 - -

1145 ขออนุมัติซื้อ ชั้นวางเครื่องแกว 2 ชุด 15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน  ฮะสุน นายระพิน  ฮะสุน เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065020024 11/02/2565 - -

1146 เพื่อขออนุมัติจัดจางซอมเเซม

เครื่องปรับอากาศ2รายการ ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟา

3,470.00 3,470.00 เฉพาะเจาะจง เอพี. แอรเซอรวิส แอนด 

อิเล็คทริค ซัพพลาย

เอพี. แอรเซอรวิส แอนด อิเล็คท

ริค ซัพพลาย

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065020087 15/02/2565 - -

1147 ขออนุมัติซื้อ เซนเซอรวัดความเขมแสงอาทิตย 28,194.50 28,194.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เค.เทค แอสโซสิ

เอท จํากัด

บริษัท บี.เค.เทค แอสโซสิเอท 

จํากัด

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065020025 15/02/2565 - -

1148 ขออนุมัติซื้อวัสดุคงคลัง ดังรายละเอียดแนบ 46,192.00 46,192.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.

พานิช

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065020026 15/02/2565 - -

1149 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องตูกรองอากาศ

บริสุทธิ์ ยี่หอ Microtech (รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ)

1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บ ไมโคร จํากัด บริษัท แล็บ ไมโคร จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065020092 17/02/2565 - -

1150 ขออนุมัติจางซอมเครื่องพิมพ HP Color 

Laserjet M551 รายละเอียดดังเอกสาร

ประกอบการจาง

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065020093 17/02/2565 - -

1151 ขออนุมัติจัดซื้ออลูมิเนียม,ฉากยืด,น็อต สกรู

ยึด,ลูกลอรองรับ ฯลฯ (รายละเอียดตามใบ

เสนอราคา)

53,863.80 53,863.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโดรเมติก ทูล จํากัด บริษัท ไฮโดรเมติก ทูล จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065020027 18/02/2565 - -

1152 ขออนุมัติจัดจาง คาถายเอกสาร 

(รายละเอียดตามใบเสนอราคา)

1,044.90 1,044.90 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065020095 18/02/2565 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
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มหาวิทยาลัยบูรพา

1153 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 8,033 

แผน คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียด

ใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

3,614.85 3,614.85 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065020096 18/02/2565 - -

1154 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 2,826 

แผน คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียด

ใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

1,271.70 1,271.70 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065020097 21/02/2565 - -

1155 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ 

จํานวน 8 เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจาง

แนบ

9,362.50 9,362.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065020098 21/02/2565 - -

1156 ขออนุมัติจัดจางคาซอมแซมและบํารุงรักษา 

การซอมแซมระบบไฟฟาของคณะ

วิศวกรรมศาสตร

5,660.21 5,660.21 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาค บาง

แสน

การไฟฟาสวนภูมิภาค บางแสน เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065020101 22/02/2565 - -

1157 ขออนมุ ติจัดซื้อ SSD 20.5'' SATA ขนาด 

240 GB (รายละเอียดตามใบเสนอราคา)

25,900.00 25,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065020028 22/02/2565 - -

1158 ขออนุมัติจัดจางเช็คซอมระบบไฟฟา

คอนโทรลเครื่องสูบน้ํา อาคารเกษมฯ จํานวน

 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียด

ใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย นายสายัณห พึ่งสังวาลย เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065020109 23/02/2565 - -

1159 ขออนุมัติจัดซื้อแอลกอฮอล ขนาด 450 ml 

จํานวน 48 ขวด รายละเอียดดังเอกสาร

ประกอบการจัดซื้อ

1,824.00 1,824.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ สวัสดี

ฟารมากรุป

หางหุนสวนสามัญ สวัสดีฟารมา

กรุป

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065020110 23/02/2565 - -

1160 เพื่อขออนุมัติจัดจางซอมระบบทอน้ําทิ้ง

หองน้ําชาย-หญิง ชั้น2 จํานวน1 งาน 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย สวัสดี นายสุพรชัย สวัสดี เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065020029 24/02/2565 - -

1161 ขออนุมัติจัดซื้อ น้ํามันเชื้อเพลิงรถตูคณะ

วิศวกรรมศาสตร  จํานวน ๑ งาน

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง (สํานักงานใหญ) / 

203525000969

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง 

(สํานักงานใหญ) / 

203525000969

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

00/01/1900 25/02/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1162 ขออนุมัติจัดซื้อ วัสดุอื่น ๆ / คาวัสดุเชื้อเพลิง

และหลอลื่น - น้ํามันเบนซินธรรมดา  จํานวน

 ๑ งาน

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหา

นคร (สํานักงานใหญ) / 

02033538003147

หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร 

(สํานักงานใหญ) / 

02033538003147

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

00/01/1900 25/02/2565 - -

1163 ขออนมุ ติจางทําตรายางปมรายชื่อ 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบซื้อจาง)

905.00 905.00 เฉพาะเจาะจง ราน หนุมานกระดาษ ราน หนุมานกระดาษ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065020120 28/02/2565 - -

1164 ขอจัดซื้อวัสดุ เพื่อใชในการซอมระบบทอ

ประปาในคณะศิลปกรรมศาสตร

6,976.40 6,976.40 เฉพาะเจาะจง ราน  เอส.เค.ฮารดแวร โดย

 น.ส. กาญจนา ยมกรัตนา

ภรณ

ราน  เอส.เค.ฮารดแวร โดย น.ส. 

กาญจนา ยมกรัตนาภรณ

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065020002 01/02/2565 - -

1165 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการสแกนจุดคัดกรอง

ในคณะศิลปกรรมศาสตร

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล 

ที ช็อป

หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล ที ช็อป ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065020003 01/02/2565 - -

1166 ขอจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน

กุมภาพันธ 2565

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคา

ปลีก จํากัด (มหาชน)

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065020001 01/02/2565 - -

1167 ขอจัดซื้อไสกรองเครื่องกรองน้ําของคณะ

ศิลปกรรมศาสตร

3,140.00 3,140.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อีซี่ไอเดีย 

โฮม (สํานักงานใหญ)

หางหุนสวนจํากัด อีซี่ไอเดีย โฮม 

(สํานักงานใหญ)

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065020032 07/02/2565 - -

1168 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการ

สอนในสาขาเซรามิกส

10,058.00 10,058.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซอรนิค อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด

บริษัท เซอรนิค อินเตอรเนชั่นแนล

 จํากัด

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065020030 07/02/2565 - -

1169 ขอจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานเพื่อใชในสาขา

เซรามิกส

26,700.00 26,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065020063 14/02/2565 - -

1170 ขอจัดจางทําโครงกรอบเหล็กเตาเผา สาขา

เซรามิกส

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนิคม ดีพรอม นายนิคม ดีพรอม ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065020065 14/02/2565 - -

1171 ขอจัดจางถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร ป.

โท

1,134.00 1,134.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช  สุทธิเรือง นายไพรเดช  สุทธิเรือง ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065020066 14/02/2565 - -

1172 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานในสาขา

เซรามิกส

1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง รานพิชสินีพาณิชย รานพิชสินีพาณิชย ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065020064 14/02/2565 - -

1173 ขอจัดจางซอมเครื่องคอมพิวเตอร หมายเลข

ครุภัณฑ  561500301000319  สาขา

บัณฑิตศึกษา

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาพงศ  วงศคุณา

นุสรณ

นายธนาพงศ  วงศคุณานุสรณ ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065020068 15/02/2565 - -

1174 ขอจัดซื้อครุภัณฑ  เพื่อใชในการจัดทํางานใน

สาขาเซรามิกส

14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส 

จํากัด (มหาชน) ,บริษัท 

เงี่ยมลงไถแมชชินเนอรี่ 

(2539) จํากัด

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด 

(มหาชน) ,บริษัท เงี่ยมลงไถแม

ชชินเนอรี่ (2539) จํากัด

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065020067 15/02/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1175 ขอจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมเพื่อใชในสาขา

เซรามิกส

10,880.02 10,880.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065020069 21/02/2565 - -

1176 ขอจัดซื้อครุภัณฑชั้นวางของเพื่อใชในการวาง

เซรามิกสในสาขาเซรามิกส

7,169.00 7,169.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟศ 

จํากัด

บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟศ จํากัด ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065020070 21/02/2565 - -

1177 ขอจัดจางถายเอกสารและเขาเลม รายงาน

การตรวจประเมินคุณภาพ 2020

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช  สุทธิเรือง นายไพรเดช  สุทธิเรือง ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065020071 21/02/2565 - -

1178 ขอจัดซื้อหมึกพิมพ เพื่อใชในการจัดทํางาน

ในสํานักงานคณบด,ีและ สาขาออกแบบ

ผลิตภัณฑ

17,548.00 17,548.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.ดี ริช จํากัด บริษัท เอส.เค.ดี ริช จํากัด ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065020072 22/02/2565 - -

1179 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานในสาขา

เซรามิกส

738.00 738.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด 

(มหาชน)

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065020073 23/02/2565 - -

1180 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการเปลี่ยน

หลอดไฟในอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร

13,482.00 13,482.00 เฉพาะเจาะจง ราน  เอส.เค.ฮารดแวร โดย

 น.ส. กาญจนา ยมกรัตนา

ภรณ

ราน  เอส.เค.ฮารดแวร โดย น.ส. 

กาญจนา ยมกรัตนาภรณ

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065020077 24/02/2565 - -

1181 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อซอมเครื่อง

คอมพิวเตอร ศปก. 641500301000110 

สาขาออกแบบผลิตภัณฑ

7,885.00 7,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065020076 24/02/2565 - -

1182 ขอจัดซื้อสายแปลงสัญญาณ เพื่อใชในการ

จัดการเรียนการสอนในสาขาออกแบบ

ผลิตภัณฑ

4,656.50 4,656.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065020078 28/02/2565 - -

1183 ขอเสนอซื้อแปนพิมพและเมาสไรสาย เพื่อใช

งานรวมกับเครื่องคอมพิวเตอรในหองประชุม

 QS1-202 คณะศึกษาศาสตร

1,590.00 1,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว       ราคาเหมาะสม

PR0900065020006 01/02/2565 - -

1184 ขออนุมัติคาเชารถตู สําหรับเดินทางไปศึกษา

ดูงานกิจกรรมการเรียนรูทางประวัติศาสตร

และวิถีชุมชนของจังหวัดระนอง ในโครงการ

พัฒนาสมอง จิตใจและการเรียนรู สูชุมชน 

ระหวางวันที่ 12-16 ก.พ. 65

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนฤทัต จันทรพิทักษ นายนฤทัต จันทรพิทักษ มีความชํานาญในเสนทาง 

สุภาพ ราคาเหมาะสม

PR0900065020025 08/02/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1185 ขอเสนอซื้อกอกน้ํา สําหรับใสอางลางมือใน

หองน้ําของคณะศึกษาศาสตร เพื่อควบคุม

การเปด-ปดและควบคุมการไหลของน้ําเปน

การประหยัดน้ํา

10,460.00 10,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส 

จํากัด

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด สินคามีคุณภาพ      ราคา

เหมาะสม

PR0900065020040 08/02/2565 - -

1186 ขอเสนอจางถายเอกสาร เพื่อเสนอหลักสูตร

เขาที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรฯ โครงการปรับปรุง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

สอนภาษาอังกฤษเปนภาษาโลก หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2565(หลักสูตรนานาชาต)ิ

1,245.00 1,245.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065020051 10/02/2565 - -

1187 ขอเสนอซื้อน้ํากลั่น เพื่อใชเติมแบตเตอรี่ของ

รถประจําคณะศึกษาศาสตร จํานวน 4 คัน 

ชวยใหสตารทเครื่องติดไดงายในทุกการขับขี่

180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง รานจิ๋วมอเตอร รานจิ๋วมอเตอร สินคามีคุณภาพ      ราคา

เหมาะสม

PR0900065020052 10/02/2565 - -

1188 ขอเสนอจางถายเอกสาร เพื่อเสนอหลักสูตร

เขาที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรฯ โครงการปรับปรุง

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

สอนภาษาอังกฤษเปนภาษาโลก หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2565(หลักสูตรนานาชาต)ิ

1,267.50 1,267.50 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065020050 10/02/2565 - -

1189 ขอเสนอจางลางทําความสะอาด

เครื่องปรับอากาศ ภาควิชานวัตกรรมและ

เทคโนฯ เนื่องจากมีฝุนเยอะ และถึง

ระยะเวลาทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

5,489.10 5,489.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง 

จํากัด

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065020059 11/02/2565 - -

1190 ขออนุมัติซอมเครื่องปรับอากาศ หองคณบดี

คณะศึกษาศาสตร เนื่องจาก

เครื่องปรับอากาศไมมีความเย็นออกมา 

จําเปนตองซอมใหใชงานไดตามปกติ (เลข

ครุภัณฑเกา 7120-001-001-37/48)

1,048.60 1,048.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง 

จํากัด

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065020062 11/02/2565 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1191 ขอเสนอทําดอกไมติดอก และดอกไมโพเดียม

 สําหรับใชติดอกใหกับผูไดรับรางวัลคุรุบูรพา

 และดอกไมวางประดับตรงโพเดียม ใน

โครงการวันครูแหงชาติ พ.ศ.2565 คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 24

 ก.พ. 65

3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกบานบึงฟลอรีส รานดอกบานบึงฟลอรีส สินคามีคุณภาพ บริการสง  

ราคาเหมาะสม

PR0900065020071 15/02/2565 - -

1192 ขออนุมัติจางทําเกียรติบัตรพรอมกรอบไม 

และปายไวนิล เกียรติบัตรเพื่อมอบใหผูที่ได

รีบรางวัลฯ และปายไวนิลใชตกแตงให

สวยงามเปนฉากถายรูปในโครงการวันครู

แหงชาติ พ.ศ.2565 คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 24 ก.พ. 65

19,072.75 19,072.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065020072 15/02/2565 - -

1193 ขอเสนอจางตกแตงสถานที่หนาเวที และ

ตกแตงซุมถายภาพ สําหรับใชจัดกิจกรรมและ

ใชถายภาพในโครงการวันครูแหงชาติ พ.ศ.

2565 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

ในวันที่ 24 ก.พ. 65

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิธาน รักเริ่มวงษ นายวิธาน รักเริ่มวงษ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065020070 15/02/2565 - -

1194 ขออนุมัติซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 91 น้ํามันเพื่อ

ใชเติมรถพวงขางของคณะศึกษาศาสตร ไป

รับ-สงเอกสาร และรับ-สงจดหมายที่ทําการ

ไปรษณีย ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร สินคามีคุณภาพ        ราคา

เหมาะสม

PR0900065020077 17/02/2565 - -

1195 ขอเสนอซื้อฝารองนั่งชักโครก เนื่องจากฝา

รองนั่งชักโครกในหองน้ําสํานักงานคณบดี 

ชํารุด จําเปนตองซื้อมาเปลี่ยนใหใชงานได

ตามปกติ

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอึ้งยงลง จํากัด บริษัท ชลบุรีอึ้งยงลง จํากัด สินคามีคุณภาพ     ราคา

เหมาะสม

PR0900065020076 17/02/2565 - -

1196 ขอเสนอจางปริ้นเอกสารสีพรอมเขาเลม 

รายงานประจําปของคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อประกอบการจัด

ประชุมระดมความคิดเห็นรวมกันของ

ผูปฏิบัติงานในสวนงาน เพื่อนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัย

4,740.00 4,740.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม รวดเร็ว

PR0900065020086 23/02/2565 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1197 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเดือน

กุมภาพันธ 2565

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ปโตรเลียม 2016 จํากัด

หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

บ.ปโตรเลียม 2016 จํากัดหาง

หุนสวนจํากัด วงศทรายทอง

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065020001 01/02/2565 - -

1198 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเดือน

กุมภาพันธ 2565

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065020002 01/02/2565 - -

1199 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเดือน

กุมภาพันธ 2565

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065020003 01/02/2565 - -

1200 ขออนุมัติเบิกเงินคาจัดทําตรายาง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเสียงศักดิ์บลอค รานเสียงศักดิ์บลอค เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065020004 03/02/2565 - -

1201 ขออนุมัติเบิกเงินคาแบตเตอรี่และชุดขอตอ

ไฟอลาม

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.กิจไพศาล ไลทติ้ง จํากัด บ.กิจไพศาล ไลทติ้ง จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065020012 04/02/2565 - -

1202 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ปโตรเลียม 2016 จํากัด บ.ปโตรเลียม 2016 จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065020011 04/02/2565 - -

1203 ขออนุมัติเบิกเงินคาหมึก Kyocera M2035 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065020013 07/02/2565 - -

1204 ขออนุมัติเบิกเงินคาตรวจเช็คและซอม

เครื่องวัดความรอน

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรู

เมนต จํากัด

บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต 

จํากัด

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065020036 21/02/2565 - -

1205 ขออนุมัติเบิกเงินคาหมึกพิมพเลเซอร Hp 78A 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065020039 23/02/2565 - -

1206 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 17,810.00 17,810.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

17,810.00 บาท

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด ราคาที่ตกลงฯ 17,810.00

 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065020005 04/02/2565 - -

1207 จัดจางซอมอุปกรณฯ จํานวน 2 รายการ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

70,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 

ราคาที่ตกลงฯ 70,000.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PO1200065020001 04/02/2565 - -

1208 จัดจางซอมระบบไมกั้นอัตโนมัติ ประตู

ทางเขาออกสํานักคอมฯ จํานวน 1 ชุด

13,803.00 13,803.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค              

   ราคาที่เสนอฯ 13,803.00

 บาท

นิวทาวน เทคนิค               

ราคาที่ตกลงฯ 13,803.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PO1200065020002 15/02/2565 - -

1209 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 24 ถัง 840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน     

    ราคาที่เสนอฯ 840.00 

บาท

ราน น้ําดื่มบานและสวน        

ราคาที่ตกลงฯ 840.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065020016 15/02/2565 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1210 จัดซื้อแมแบบเว็บไซตระบบจัดการการเรียน

การสอนออนไลน (Web siteTemplate) 

และสวนขยายเพิ่มเติม (Add on) จํานวน 1 

ชุด

10,590.00 10,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาเรดดี้ จํากัด 

(สํานักงานใหญ) ราคาที่

เสนอฯ 10,590.00 บาท

บริษัท อาเรดดี้ จํากัด (สํานักงาน

ใหญ) ราคาที่ตกลงฯ 10,590.00 

บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065020017 17/02/2565 - -

1211 จัดจางซอมรถจักรยานยนต จํานวน 1 คัน  

หมายเลขครุภัณฑ 5203003010016

6,030.00 6,030.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย เปลงปลั่ง         

    ราคาที่เสนอฯ 6,030.00

 บาท

นายสุวิทย เปลงปลั่ง             

ราคาที่ตกลงฯ 6,030.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065020018 21/02/2565 - -

1212 หมึกพิมพ MLT –D203L Samsung Toner 

For-M3820/4020,M3870/4070 (5K) 

จํานวน 1 กลอง

5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

5,300.00 บาท

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด ราคาที่ตกลงฯ 5,300.00 

บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065020019 22/02/2565 - -

1213 จัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 95 จํานวน 9.03 

ลิตร (คาน้ํามันพนักงานรับสงหนังสือ

ประจําเดือนกุมภาพันธ 2565 ทะเบียนรถ 2

 กฎ 4115 ชลบุร)ี

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง ราคาที่เสนอฯ 400.00

 บาท

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง 

ราคาที่ตกลงฯ 400.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065020020 24/02/2565 - -

1214 คาใชบริการแพลตฟอรมการรักษาความ

ปลอดภัยเว็บไซตมหาวิทยาลัยบูรพา 

(www.buu.ac.th) จํานวน 1 รายการ

23,400.00 23,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาเรดดี้ จํากัด 

(สํานักงานใหญ) ราคาที่

เสนอฯ 23,400.00 บาท

บริษัท อาเรดดี้ จํากัด (สํานักงาน

ใหญ) ราคาที่ตกลงฯ 23,400.00 

บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PO1200065020003 25/02/2565 - -

1215 ขออนุมัติจางปริ้นและเขาเลม แบบกอสราง

และเขาเลมประกันคุณภาพคณะฯ

1,674.00 1,674.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.พริ้นทช็อป เอส.พี.พริ้นทช็อป มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065020028 10/02/2022 - -

1216 ขออนุมัติซื้อหมึกปริ้นเตอรCE505A 9,430.98 9,430.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จํากัด บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065020027 10/02/2022 - -

1217 ขออนุมัติจางซอมแซมและบํารุงรักษาลาง

เครื่องปรับอากาศหองวิจัย 301

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง สุพจนแอรเซอรวิส สุพจนแอรเซอรวิส มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065020029 11/02/2022 - -

1218 ขออนุมัติซื้อไมมอบหนีบ,มอบดันฝุน,มอบดัน

ฝุนไมโคร

6,110.88 6,110.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065020034 11/02/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1219 ขออนุมัติซื้ออุปกรณจายไฟฟาAdapter 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065020030 11/02/2022 - -

1220 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร 11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065020036 15/02/2022 - -

1221 ขออนุมัติเสนอจางถายเอกสารและเขาเลม 368.80 368.80 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส ลูกน้ําเซอรวิส เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1700065020014 04/02/2022 - -

1222 คาถายเอกสารพรอมเขาเลม และสแกนไฟล 

PDF

166.00 166.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส ลูกน้ําเซอรวิส เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1700065020028 14/02/2022 - -

1223 ขออนุมัติเสนอจางซอมแซมและบํารุงรักษา

รถยนต

9,940.30 9,940.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนต

ชลบุรี จํากัด

บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี 

จํากัด

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1700065020037 23/02/2022 - -

1224 ขออนุมัติเสนอจางเหมาทําความสะอาด 34,342.72 34,342.72 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ประกอบ

ทรัพย คลีน เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด ประกอบทรัพย

 คลีน เซอรวิส

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO1700065020002 23/02/2022 - -

1225 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันพนักงานเดินเอกสาร 

เดือน 2/2565

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหา

นคร/เสนอราคา 400 บาท

หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/

เสนอราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065020008 04/02/2022 - -

1226 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะ(โครงการ

พัฒนาทักษะประสบการณวิชาชีพ

สื่อสารมวลชนทางกีฬา)

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด เรืองสุขศร/ีเสนอ

ราคา 1,800 บาท

นายสมคิด เรืองสุขศร/ีเสนอราคา 

1,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065020009 07/02/2022 - -

1227 ขออนุมัติจัดซื้อถุงขยะ 847.44 847.44 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อารต

ไบรต โปรดักส/เสนอราคา 

847.44

หางหุนสวนจํากัด อารตไบรต โปร

ดักส/เสนอราคา 847.44

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065020013 09/02/2022 - -

1228 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณกีฬา 5,950.00 5,950.00 เฉพาะเจาะจง นายนยสิทธิ์ นาคสุวรรณ/

เสนอราคา 5,950 บาท

นายนยสิทธิ์ นาคสุวรรณ/เสนอ

ราคา 5,950 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065020011 09/02/2022 - -

1229 ขออนุมัติจัดซื้อหลอดไฟ 950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง รานประโยชนการไฟฟา/

เสนอราคา 950 บาท

รานประโยชนการไฟฟา/เสนอ

ราคา 950 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065020012 09/02/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1230 ขออนุมัติจัดซื้อลูกฟุตซอล 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดมารเก็ตติ้ง 

จํากัด/เสนอราคา 28,000 

บาท

บริษัท แกรนดมารเก็ตติ้ง จํากัด/

เสนอราคา 28,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO1800065020001 14/02/2022 - -

1231 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเรือ (การจัดการเรียน

การสอนรายวิชาเรือใบ ภาคเรียนที่ 2/2564 

 วันที่ 26-27/2/2565)

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง กิจการสถานีบริการยานยนต

 สวัสดิการรานคาและบริการ

 กองทัพเรือ/เสนอราคา 

1,600 บาท

กิจการสถานีบริการยานยนต 

สวัสดิการรานคาและบริการ 

กองทัพเรือ/เสนอราคา 1,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065020022 17/02/2022 - -

1232 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันหลอลื่น (การจัดการ

เรียนการสอนรายวิชาเรือใบ ภาคเรียนที่ 

2/2564  วันที่ 26-27/2/2565)

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ํามัน 

สวัสดิการกองเรือยุทธการ/

เสนอราคา 300 บาท

สถานีบริการน้ํามัน สวัสดิการกอง

เรือยุทธการ/เสนอราคา 300 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065020023 17/02/2022 - -

1233 สําหรับจัดซื้อเทป Rigid Tape ขนาด 2 นิ้ว 

จํานวน 2 หลอด ,Elatic Tape ขนาด 3 นิ้ว 

จํานวน 6 ชิ้น

1,860.00 1,860.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชน คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา/เสนอ

ราคา 1,860 บาท

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย

บูรพา/เสนอราคา 1,860 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065020024 23/02/2022 - -

1234 ขออนุมัติซื้อเตียงพับเสริม จํานวน 1 เตียง 

เพื่อใชเปนอุปกรณอํานวยความสะดวกในการ

เขาเวรชวงเวลากลางคืน ประจําที่ศูนยวิจัย

คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

 วิทยาเขตจันทบุรี

3,368.00 3,368.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอส เอส เฟอรนิเจอร ราน เอส เอส เฟอรนิเจอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2100065020004 04/02/2022 - -

1235 ขออนุมัติซื้อวัสดุจํานวน 3 รายการ เพื่อ

นํามาใชในการเรียนหลักสูตรปญญาประดิษฐ

และเทคโนโลยีอัจฉริยะ และหลักสูตร

เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการขอมูล ป

การศึกษา 2565 (อ.ไพฑูรย ศรีนิล)

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคดับเบิ้ลยู อารซี 

ดิสทริบิวชั่น จํากัด, บริษัท 

สยามเรปแรป จํากัด และ

รานออลนิวสเต็ป

บริษัท เคดับเบิ้ลยู อารซี ดิสทริ

บิวชั่น จํากัด, บริษัท สยามเรป

แรป จํากัด และรานออลนิวสเต็ป

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065010025 01/02/2022 - -

1236 ขออนุมัติจางทําปายอะคริลิคศูนยทดสอบ

มาตรฐานฝมือแรงงาน จํานวน 1 ชุด เพื่อใช

แสดงงการรับรองการเปนศูนยทดสอบ

มาตรฐานฝมือแรงงานโดยติดตั้งนอกอาคาร

3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ๊นท รานไอปริ๊นท มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065020018 03/02/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1237 ขออนุมัติจางเหมาตรวจวิเคราะห ฉลาก

โภชนาการไทย,Cordycepin,Alcohol เพื่อ

ใชในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ

18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หองปฏิบัติการกลาง 

(ประเทศไทย) จํากัด (สาขา

ฉะเชิงเทรา)

บริษัท หองปฏิบัติการกลาง 

(ประเทศไทย) จํากัด (สาขา

ฉะเชิงเทรา)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065020012 03/02/2022 - -

1238 ขออนุมัติซื้อวัสดุจัดทําของที่ระลึก จํานวน 3 

รายการ เพื่อใชสําหรับจัดทําของที่ระลึก

แสดงความขอบคุณสําหรับสถาน

ประกอบการที่สงนิสิตไปปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาเทอมปลายปการศึกษา 2564 สาขา

การจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน

6,580.00 6,580.00 เฉพาะเจาะจง รานบุญที่ยงผลไมแปรรูป รานบุญที่ยงผลไมแปรรูป มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065020019 09/02/2022 - -

1239 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบโครงการ เพื่อใชใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการพัฒนา

ภาวะผูนํา (Practical Leadership Skills) 

สําหรับคณาจารยคณะวิทยาศาสตรและศิลป

ศาสตร

380.00 380.00 เฉพาะเจาะจง รานผึ้งนอย รานผึ้งนอย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065020030 10/02/2022 - -

1240 ขออนุมัติซื้อโปรแกรม IBM SPSS Statistic 

 ๑ ไลเซนต เพื่อใชในงานระบบบัญชี

สนับสนุนการเรียนการสอน และการจัดอบรม

ใหกับผูประกอบการธุรกิจ และผูสนใจ ซึ่งใน

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

47,218.33 47,218.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิฟท อนาไลติคส 

กรุป (ไทยแลนด) จํากัด

บริษัท ซิฟท อนาไลติคส กรุป 

(ไทยแลนด) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065020031 14/02/2022 - -

1241 ขออนุมัติซื้อกระดานกระจกไวทบอรด (Milky

 Glass) เพื่อนํามาใชในหอง LBT Space 

(logistics) ประจําปการศึกษา 2564

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง รานธนาภัทรอลูมิเนียม รานธนาภัทรอลูมิเนียม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065020032 15/02/2022 - -

1242 ขออนุมัติซิ้อวัสดุอุปกรณ จํานวน 28 รายการ

 เพื่อใชสําหรับประกอบการเรียนการสอนวิชา

เทคนิคการปลูกพืชไรดิน วิชาปฏิบัติการจุล

ชีววิทยา วิชาการวิจนิจฉัยโรคพืช วิชา

หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และใชใน

หองปฏิบัติการสาขาเทคโนโลยีการเกษตร

16,285.00 16,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสริบบิ้น จํากัด, 

หางหุนสวนจํากัด รุงเรืองแก

รนด , นายสุรัติ ตั้งอมรสิทธิ

ชัย, บริษัท ตุงซุนฮวด 

ขอนแกน

บรรจุภัณฑ จํากัด

บริษัท มิสริบบิ้น จํากัด, หาง

หุนสวนจํากัด รุงเรืองแกรนด , 

นายสุรัติ ตั้งอมรสิทธิชัย, บริษัท 

ตุงซุนฮวด ขอนแกน

บรรจุภัณฑ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065020036 25/02/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1243 ขออนุมัติซื้อกระเปา สําหรับผูลงทะเบียน

และผูรวมงาน 100 ใบ ในโครงการ ''''การ

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติดาน

บริหารธุรกิจและการบัญชี 2565 The 

International and National Conference

 (25กพ65)

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง รานยูเนี่ยนสตาร รานยูเนี่ยนสตาร มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065020016 09/02/2565 - -

1244 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ 

สําหรับใชในโครงการ การประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติดานบริหารธุรกิจ

และการบัญช2ี565 The International and

 National Conference (25กพ65)

1,497.70 1,497.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065020019 09/02/2565 - -

1245 ขออนุมัติจางทําปายตอนรับ (Backdrop) 1 

ปาย สําหรับใชในโครงการ การประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติดาน

บริหารธุรกิจและการบัญชี 2565 The 

International and National Conference

 (25กพ65)

1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดับบลิวแซดปริ๊น บจก.ดับบลิวแซดปริ๊น มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065020018 09/02/2565 - -

1246 ขออนุมัติเชาหองประชุม 2 หอง 1 วัน 

สําหรับใชในโครงการ การประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติดานบริหารธุรกิจ

และการบัญช2ี565 INCBAA (25กพ65)

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมมิตร บีช, พัทยา โรงแรมมิตร บีช, พัทยา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065020027 14/02/2565 - -

1247 ขออนุมัติซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโค

วิด-19 แบบตรวจทางโพรงจมูก 120 ชุด ใน

โครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติดานบริหารธุรกิจและการบัญชี

2565 INCBAA(25กพ65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชน คณะเภสัชศาสตร

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

 คณะเภสัชศาสตร

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065020026 14/02/2565 - -

1248 ขออนุมัติเชาระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

สําหรับใชในหองจัดงาน โครงการการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติดาน

บริหารธุรกิจและการบัญช2ี565 INCBAA 

(25กพ65)

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมมิตร บีช, พัทยา โรงแรมมิตร บีช, พัทยา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065020029 14/02/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1249 ขออนุมัติจางทําเอกสารประชาสัมพันธ และ 

Roll up รวม 5 รายการเพื่อใชในการ

ประชาสัมพันธคณะและหลักสูตร

48,107.20 48,107.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065020030 14/02/2565 - -

1250 ขออนุมัติจางปริ้นเกียรติบัตรสี ขนาดA4 

จํานวน 122 แผน สําหรับใชในโครงการ การ

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติดาน

บริหารธุรกิจและการบัญช2ี565 INCBAA 

(25กพ65)

1,220.00 1,220.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส เอส เซอรวิส รานเอส เอส เซอรวิส มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065020028 14/02/2565 - -

1251 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 1

 คัน 2 วัน ใชในโครงการศึกษาดูงานโรงแรม

ในภาคตะวันออก และโครงการศึกษาดูงาน

โฮมสเตยหรือบูทีคโฮเท็ล (21-22กพ65)

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสรัตน อังคะนาวิน นายโสรัตน อังคะนาวิน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065020037 17/02/2565 - -

1252 ขอซื้อของที่ระลึก (อาหารแหง) ใชมอบให 3 

สถาบันเครือขาย โครงการ การประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติดาน

บริหารธุรกิจและการบัญชี 2565 INCBAA 

(25กพ65)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานมารดา หนองมน รานมารดา หนองมน มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065020036 17/02/2565 - -

1253 ขอซื้อกรอบวุฒิบัตร และแฟลชไดรฟ สําหรับ

 Best paper และConference 

Proceeding ใชในโครงการ การประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติดาน

บริหารธุรกิจและการบัญช2ี565(25กพ65)

18,480.00 18,480.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัย

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065020032 17/02/2565 - -

1254 ขอจางทําดอกไมติดหนาอก 7 อัน ใชใน

โครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติดานบริหารธุรกิจและการบัญชี

2565 INCBAA (25กพ65)

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง รานมอธ ฟลาเวอร รานมอธ ฟลาเวอร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065020033 17/02/2565 - -

1255 ขอจางจัดซุมถายรูป พรอมชางภาพ ใชใน

โครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติดานบริหารธุรกิจและการบัญชี 

2565 INCBAA (25กพ65)

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธโนทัย อินทรสิน นายธโนทัย อินทรสิน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065020034 17/02/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1256 ขอจางตัดตอ VDO สําหรับพิธีเปดงาน ใชใน

โครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติดานบริหารธุรกิจและการบัญชี 

2565 INCBAA (25กพ65)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.กลอรี่ เวลธ (2016) บจก.กลอรี่ เวลธ (2016) มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065020035 17/02/2565 - -

1257 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 3 

คัน 1 วัน สําหรับใชในโครงการการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติดาน

บริหารธุรกิจและการบัญช2ี565 INCBAA 

(26กพ65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065020039 18/02/2565 - -

1258 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 3 

คัน 1 วัน สําหรับใชในโครงการการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติดาน

บริหารธุรกิจและการบัญช2ี565 INCBAA 

(24กพ65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065020038 18/02/2565 - -

1259 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 2 

คัน 1 วัน สําหรับใชในโครงการการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติดาน

บริหารธุรกิจและการบัญช2ี565 INCBAA 

(25กพ65)

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065020040 18/02/2565 - -

1260 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสาร สําเนา

หลักสูตร mm in ITM (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)

 จํานวน 2,400 แผน สําหรับประชุมสภา

วิชาการ มหาวิทยาลัย

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065020041 21/02/2565 - -

1261 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2

 คัน 2 วัน ใชในโครงการศึกษาดูงานโรงแรม

ในภาคตะวันออก และโครงการศึกษาดูงาน

โรงแรมในกทม. (7-8มีค65)

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา สมหนองบัว นายปริญญา สมหนองบัว มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065020050 22/02/2565 - -

1262 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซม

กระเบื้องหองพัก อาคารหอพักนิสิตวิทยาลัย

นานาชาติ

44,895.00 44,895.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล สมพร นายสมพล สมพร ราคาต่ําที่สุด PR2600065020001 01/02/2565 - -
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ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1263 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซม

เครื่องปรับอากาศหองพักนิสิต อาคารหอพัก

นิสิตวิทยาลัยนานาขาติ

30,067.00 30,067.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาต่ําที่สุด PR2600065020002 02/02/2565 - -

1264 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อเครื่องวัด

อุณหภูมิ เพื่อใชคัดกรองผูเขาอาคาร

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อารซีเค 

เมดิคอล ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด อารซีเค เมดิ

คอล ซัพพลาย

ราคาต่ําที่สุด PR2600065020019 08/02/2565 - -

1265 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุอุปกรณใน

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Train the 

Trainer

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2600065020025 10/02/2565 - -

1266 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อแบตเตอรี่แหง

สําหรับเครื่องสํารองไฟฟา

3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง รานธนาดล (หนองมน ชลบุร)ี รานธนาดล (หนองมน ชลบุร)ี ราคาต่ําที่สุด PR2600065020026 10/02/2565 - -

1267 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อสายแปลง

สัญญาณและสายเสียง

6,350.00 6,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2600065020030 14/02/2565 - -

1268 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อซองพลาสติก

แข็ง

950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บาง

แสนเบเกอรี่

หางหุนสวนจํากัด บางแสนเบเกอรี่ ราคาต่ําที่สุด PR2600065020031 14/02/2565 - -

1269 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมอาง

ลางหนาและชักโครก อาคารหอพักนิสิต

3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล สมพร นายสมพล สมพร ราคาต่ําที่สุด PR2600065020036 21/02/2565 - -

1270 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบและ

อุปกรณในการจัดเตรียมอาหาร ภาคปฏิบัติ 

ครั้งที่ 1

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สยามแม็คโคร 

จํากัด (มหาชน) 2.บริษัท 

เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด

1.บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) 2.บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รี

เทล จํากัด

ราคาต่ําที่สุด PR2600065020037 22/02/2565 - -

1271 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ํามันเติม

รถยนต นค-8305 และ กอ-5374

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคา

ปลีก จํากัด (มหาชน)

ราคาต่ําที่สุด PR2600065020038 23/02/2565 - -

1272 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 

100 แพ็ค

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

ราคาต่ําที่สุด PR2600065020040 23/02/2565 - -

1273 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อน้ํามันเติม

รถจักรยานยนตพนักงานเดินเอกสาร 

ประจําเดือนมีนาคม 2565

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศทรายทอง หจก. วงศทรายทอง ราคาต่ําที่สุด PR2600065020039 23/02/2565 - -

1274 ขอความเห็นชอบในการจัดจางเปลี่ยนถาย

น้ํามันเครื่องรถยนต นค-8305

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนต

ชลบุรี จํากัด

บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี 

จํากัด

ราคาต่ําที่สุด PR2600065020043 23/02/2565 - -

1275 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซม

เครื่องสูบน้ําอาคารวิทยาลัยนานาชาติ

10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย นายสายัณห พึ่งสังวาลย ราคาต่ําที่สุด PR2600065020044 24/02/2565 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1276 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อน้ําดื่มเพื่อใช

ในหองพักโรงแรม อาคารหอพักนิสิต

วิทยาลัยนานาชาติ

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

ราคาต่ําที่สุด PR2600065020045 24/02/2565 - -

1277 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อหนังสือเรียน 63,815.00 63,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มายบุคสโตร จํากัด บริษัท มายบุคสโตร จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2600065020053 28/02/2565 - -

1278 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อหนังสือเรียน 5,780.00 5,780.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ศูนยหนังสือ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ราคาต่ําที่สุด PR2600065020051 28/02/2565 - -

1279 ขอความเห็นชอบในการจัดหาถุงผาสปน

บอนด เพื่อใชในกิจกรรมงานประชาสัมพันธ

28,087.50 28,087.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัชรนันท ซีเล็คชั่น 

จํากัด

บริษัท พัชรนันท ซีเล็คชั่น จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2600065020055 28/02/2565 - -

1280 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมโถ

ปสสาวะ ชักโครก และทอน้ําทิ้ง ภายใน

อาคารวิทยาลัยนานาชาติ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล สมพร นายสมพล สมพร ราคาต่ําที่สุด PR2600065020054 28/02/2565 - -

1281 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมตูแช

 หองปฏิบัติการครัว

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลายส 

จํากัด

บริษัท แสงเอกซัพพลายส จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2600065020050 28/02/2565 - -

1282 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อหนังสือเรียน 94,544.00 94,544.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ศูนยหนังสือ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ราคาต่ําที่สุด PR2600065020052 28/02/2565 - -

1283 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุใชในงาน

ซอมบํารุง

7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2603065020002 01/02/2565 - -

1284 ขอความเห็นชอบในการจัดจางคาอาหารเชา

ของศูนยปฏิบัติการโรงแรม

22,577.00 22,577.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสแบมซ จํากัด บริษัท เอสแบมซ จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2603065010029 01/02/2565 - -

1285 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อน้ําดื่ม 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด คณิศร หางหุนสวนจํากัด คณิศร ราคาต่ําที่สุด PR2603065020004 02/02/2565 - -

1286 ขอความเห็นชอบในการจัดจางถายเอกสาร

สวนเกิน

1,866.00 1,866.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2603065020003 02/02/2565 - -

1287 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุใชใน

สํานักงาน

72.00 72.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ หจก. บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ ราคาต่ําที่สุด PR2603065020005 03/02/2565 - -

1288 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุใชใน

สํานักงาน

637.00 637.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ หจก. บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ ราคาต่ําที่สุด PR2603065020006 03/02/2565 - -

1289 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุใชในงาน

ซอมบํารุง

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น

เตอร จํากัด (มหาชน) สาขา

ชลบุรี

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน) สาขาชลบุรี

ราคาต่ําที่สุด PR2603065020007 03/02/2565 - -

1290 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุใชใน

สํานักงานและหองประชุม

7,272.00 7,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2603065020008 08/02/2565 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1291 ขอความเห็นชอบในการจัดจางคาอาหารเชา

ของศูนยปฏิบัติการโรงแรม

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสแบมซ จํากัด บริษัท เอสแบมซ จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2603065020012 09/02/2565 - -

1292 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมตูแช

เย็นสแตนเลส 4 ประตู

2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลายส 

จํากัด

บริษัท แสงเอกซัพพลายส จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2603065020011 09/02/2565 - -

1293 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อน้ําดื่มตรา ''

มหาวิทยาลัยบูรพา'' ขนาด 0.6 ลิตร

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

ราคาต่ําที่สุด PR2603065020010 09/02/2565 - -

1294 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมเปลี่ยน

อุปกรณลิฟทโดยสาร

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด เซอรวิส จํากัด

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด 

เซอรวิส จํากัด

ราคาต่ําที่สุด PR2603065020013 15/02/2565 - -

1295 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุใชในหอง

ประชุม

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2603065020014 17/02/2565 - -

1296 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อหมึก

เครื่องพิมพใชในรานคาสวัสดิการ

3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2603065020015 22/02/2565 - -

1297 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซักผา 

ประจําเดือนมีนาคม

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป 

จํากัด

บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2600065020056 28/02/2565 - -

1298 ขอความเห็นชอบในการจัดจางคาอาหารเชา 

ประจําเดือนมีนาคม งวดที่ 1

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสแบมซ จํากัด บริษัท เอสแบมซ จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2600065020058 28/02/2565 - -

1299 ขออนุมัติเบิกคาจัดจางซักรีดผาใน

ศูนยบริการการแพทยแผนไทยฯ เดือน

กุมภาพันธ 2565

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิธร อุทุมทอง  / 

เสนอราคา 3,000 บาท

น.ส.ศศิธร อุทุมทอง  / เสนอราคา

 2,412 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2700065020001 01/02/2022 - -

1300 ขออนุมัติเบิกคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการ

จัดเตรียมและบรรจุชุดตรวจ ATK แกนิสิต

และบุคลากรในคณะ

1,072.00 1,072.00 เฉพาะเจาะจง รานคลังยาสิริเวช, บาน

จิปาถะ/ เสนอราคา 1,072 

บาท

รานคลังยาสิริเวช, บานจิปาถะ/ 

เสนอราคา 1,072 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2700065020003 03/02/2022 - -

1301 ขออนุมัติจัดซื้อยาสมุนไพร-ศูนยบริการ

การแพทยแผนไทยฯ เดือนกุมภาพันธ 2565

9,374.00 9,374.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษสุข จํากัด, บ.

เวชพงศโอสถ เทรดดิ้ง จํากัด

 / เสนอราคา 9,374 บาท

บริษัท รักษสุข จํากัด, บ.เวชพงศ

โอสถ เทรดดิ้ง จํากัด / เสนอราคา

 9,374 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2700065020007 14/02/2022 - -

1302 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนากําลังคน

ดานการแพทยแผนไทยและสปาเพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมรายไดดี ฯ 

วันที่ 28 กพ 65

7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด /

เสนอราคา 7,704 บาท

บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด /เสนอ

ราคา 7,704 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2700065020009 18/02/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1303 ขออนุมัติเบิกคาวัสดุอุปกรณรายวิชา

สุขภาพจิตสําหรับแพทยแผนไทย กิจกรรมที่ 

4 สติ๊กเกอรสมุนไพรติดแมสติดใจ

875.00 875.00 เฉพาะเจาะจง ราน dealtique, ราน

Khunso_shop, ราน

Nut-shop, ราน @

tbe.products /เสนอราคา

 875 บาท

ราน dealtique, ราน

Khunso_shop, รานNut-shop, 

ราน @tbe.products /เสนอราคา

 864 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2700065020011 24/02/2022 - -

1304 ขออนุมัติเบิกคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณรายวิชา

สุขภาพจิตสําหรับแพทยแผนไทย กิจกรรมที่ 

1 Good Mood Good Health

725.00 725.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดทรัพยสิน, รานขนมนม

เนย เบเกอรี่/เสนอราคา 

725 บาท

ตลาดทรัพยสิน, รานขนมนมเนย 

เบเกอรี่/เสนอราคา 725 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2700065020010 24/02/2022 - -

1305 ขออนุมัติเบิกคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณรายวิชา

สุขภาพจิตสําหรับแพทยแผนไทย กิจกรรมที่ 

2 ถุงหอมมีสุข

740.00 740.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพเคมีภัณฑ จํากัด, 

ตลาดหนองมน/ เสนอราคา

 740 บาท

บ.กรุงเทพเคมีภัณฑ จํากัด, ตลาด

หนองมน/ เสนอราคา 740 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2700065020012 25/02/2022 - -

1306 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุโครงการ

เกษตรอาสาสืบสานประเพณี

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรวัฒนา

นคร จํากัด สํานักงานใหญ 

น้ําดื่มตราโฟกัส บานคลอง

มะนาว บิ๊กซี ชุปเบอรเซ็น

เตอร บมจ.

สหกรณการเกษตรวัฒนานคร 

จํากัด สํานักงานใหญ น้ําดื่มตรา

โฟกัส บานคลองมะนาว บิ๊กซี ชุป

เบอรเซ็นเตอร บมจ.

สินคาดีมีคุณภาพ ราคาต่ําสุด PR2800065020001 01/02/2022 - -

1307 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาจัดซื้อน้ํามัน

เชื้อเพลิงสําหรับใชที่ฟารมเกษตรของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

2,892.50 2,892.50 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนา

นคร จํากัด

สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร 

จํากัด

สินคาดีมีคุณภาพ ราคาต่ําสุด PR2800065020002 03/02/2022 - -

1308 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาจัดซื้อวัสดุการ

เรียนการสอน รายวิชาฝกงานฟารม 3 รหัส 

76339159

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวงครักษ เกษชม นางวงครักษ เกษชม สินคาดีมีคุณภาพ ราคาต่ําสุด PR2800065020003 07/02/2022 - -

1309 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมาบุคคล

เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนดานแรงงานทาง

การเกษตรและบริการดานอื่น ๆ

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิตา มีเจตนา นางสาวภาวิตา มีเจตนา บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ําสุด PR2800065020007 23/02/2022 - -

1310 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนา

นคร จํากัด

สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร 

จํากัด

สินคาดีมีคุรภาพ ราคาได

มาตราฐาน

PR3300065020001 07/02/2022 - -

1311 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนา

นคร จํากัด

สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร 

จํากัด

สินคาดีมีคุรภาพ ราคาได

มาตราฐาน

PR3300065020005 28/02/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1312 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารและเขาเลม 

จํานวน 42 เลม เพื่อใชสําหรับการจัด

โครงการฝกปฏิบัติงานกายภาพบําบัดทาง

คลินิก 1 ประจําปการศึกษา 2564 สําหรับ

นิสิตรหัส 62 วันที่ 9-25 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2565 ณ แหลงฝกปฏิบัติงาน จํานวน 14 

แหลงฝก

1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา วรดิถี ราคาที่

เสนอ 1,050.00 บาท

นางสาวยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลง

จาง 1,050.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065020001 01/02/2022 - -

1313 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 26 

รายการ เพื่อใชสําหรับการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะสหเวชศาสตร และอาจารยใหม

14,751.18 14,751.18 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

14,751.18 บาท

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 14,751.18 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065020020 04/02/2022 - -

1314 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 

รายการ เพื่อใชสํารับการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชา 68449359 ภาคนิพนธ ป

การศึกษา 2564 (อ.ณรงคฤทธิ์)

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด ราคาที่

เสนอ 8,000.00 บาท

บริษัท กิบไทย จํากัด ราคาที่ตก

ลงซื้อ 8,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065020027 07/02/2022 - -

1315 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับการเรียนการสอน

ปฏิบัติการของสาขาวิชากายภาพบําบัด 

จํานวน 2 รายการ

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มันตา คอรปอเรชั่น 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

8,400.00 บาท

บริษัท มันตา คอรปอเรชั่น จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 8,400.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065020029 07/02/2022 - -

1316 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 

รายการ เพื่อใชสําหรับการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชา 68449359 ภาคนิพนธ ป

การศึกษา 2564 (อ.ศิริพร)

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด ราคาที่

เสนอ 8,000.00 บาท

บริษัท กิบไทย จํากัด ราคาที่ตก

ลงซื้อ 8,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065020028 07/02/2022 - -

1317 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถตู จํานวน 1 

คัน เพื่อรับ-สง รองศาสตราจารย ดร.สุดา 

สุวรรณาภิรมย เขารวมโครงการปรับตัวของ

มหาวิทยาลัย/คณะตอบุคลากร คณะสหเวช

ศาสตร วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ 2565 (งาน

พัสด)ุ

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษเทพ บุญนาค 

ราคาที่เสนอ 3,200.00 บาท

นายพงษเทพ บุญนาค ราคาที่ตก

ลงจาง 3,200.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065020032 09/02/2022 - -

หนา้ 139



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1318 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 

1 คัน เพื่อรับ - สง รองคณบดี และคณาจารย

เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเขต

สุขภาพพิเศษภาคตะวันออก (งานพัสด)ุ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา 

ราคาที่เสนอ 2,000.00 บาท

ใบสําคัญคางจาย ราคาที่ตกลงจาง

 2,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065020043 15/02/2022 - -

1319 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน

 4 รายการ เพื่อใชสําหรับการจัดการเรียน

การสอนรายวิชา 68644361 โครงงานวิจัย

ทางโภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร 

ประจําปการศึกษา 2564 (งานพัสด)ุ

826.00 548.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพเคมี จํากัด 

(สํานักงานใหญ) ราคาที่

เสนอ 826.00 บาท

บริษัท กรุงเทพเคมี จํากัด 

(สํานักงานใหญ) ราคาที่ตกลงซื้อ 

548.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065020044 15/02/2022 - -

1320 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 

2 วัน เพื่อรับ - สง อาจารยกิตติพงษ มาน

หมัด มาสอนรายวิชา 68533259 ปฏิบัติการ

วิทยาเซลลนรีเวช ในวันที่ 23 - 24 

กุมภาพันธ 2565

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา 

ราคาที่เสนอ 1,000.00 บาท

พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตก

ลงจาง 1,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065020054 17/02/2022 - -

1321 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 

7 วัน เพื่อรับ - สง อาจารยกิตติพงษ มาน

หมัด มาสอนรายวิชา 68533259 ปฏิบัติการ

วิทยาเซลลนรีเวช ในวันที่ 2,9,10,16,23,24 

และ 30 มีนาคม 2565

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา 

ราคาที่เสนอ 3,500.00 บาท

พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตก

ลงจาง 3,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065020055 17/02/2022 - -

1322 ขออนุมัติจัดซื้อเมาสและถานอัลคาไลน 

จํานวน 3 แพ็ค

868.38 868.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด ราคาที่เสนอ 868.38

 บาท

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 868.38 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065020060 18/02/2022 - -

1323 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องชั่ง 2 ตําแหนง เพื่อใช

ในการเรียนการสอนรายวิชา 68429159 

Animal Experimentation in Medical 

Science Research การใชสัตวทดลองใน

งานวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

21,400.00 บาท

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 21,400.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO3600065020004 18/02/2022 - -

หนา้ 140



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1324 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถตู จํานวน 1 

คัน เพื่อรับ - สง อาจารยมยุรี ขันติพงศ มา

สอนรายวิชา 68232259 ปฏิบัติการวิทยา

แบคทีเรียคลินิก สําหรับนิสิตหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค

การแพทย ชั้นปที่ 2 วันที่ 26 มีนาคม 2565

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษเทพ บุญนาค 

ราคาที่เสนอ 2,900.00 บาท

นายพงษเทพ บุญนาค ราคาที่ตก

ลงจาง 2,900.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065020071 22/02/2022 - -

1325 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก

สวน แบบแขวนจํานวน 1 เครื่อง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร ราคาที่เสนอ 

32,100.00 บาท

ณัฐแอร ราคาที่ตกลงซื้อ 

32,100.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO3600065020006 22/02/2022 - -

1326 ขออนุมัติจัดจางเดินระบบไฟฟาภายในหอง 

MS 110 จํานวน 1 งาน

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนมั่น ราคา

ที่เสนอ 27,000.00 บาท

นางณัฐสุดา มะโนมั่น ราคาที่ตก

ลงจาง 27,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065020072 23/02/2022 - -

1327 ขออนุมัติจัดซื้อถุงซิป จํานวน 7 แพ็ค เพื่อใช

สําหรับแพ็คชุดตรวจ atk แจกใหกับบุคลากร

และนิสิตคณะสหเวชศาสตร (งานพัสด)ุ

385.00 385.00 เฉพาะเจาะจง รานรวยภัณฑลาน ราคาที่

เสนอ 385.00 บาท

รานรวยภัณฑลาน ราคาที่ตกลงซื้อ

 385.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065020079 23/02/2022 - -

1328 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับการเรียนการสอน

ของสาขากายภาพบําบัด จํานวน 3 รายการ

20,520.00 20,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

20,520.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 20,520.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065020083 23/02/2022 - -

1329 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถตู จํานวน 1 

คัน เพื่อรับ-สง คณบดี และรองคณบดี เขา

รวมพิธีเปดหลักสูตรการจัดการโรงแรมและ

กิจการเวลเนสสําหรับผูบริหาร ในวันที่ 24 

กุมภาพันธ 2565 (งานพัสด)ุ

3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาที่

เสนอ 3,400.00 บาท

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาที่ตกลง

จาง 3,400.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065020073 23/02/2022 - -

1330 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 12 

รายการ เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน

รายวิชาปฏิบัติการโลหิตวิทยา 2,ปฏิบัติการ

เคมีคลินิก 2

19,966.20 19,966.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

19,966.20 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 19,966.20 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065020087 24/02/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1331 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 

รายการ เพื่อใชในการเรียนการสอนรายวิชา 

Lab Protein Immunodetection (อ.

ปริญญาพร)

5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟค 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

5,885.00 บาท

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟค จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 5,885.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065020086 24/02/2022 - -

1332 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 

รายการ เพื่อใชในการเรียนการสอนทุก

รายวิชา สําหรับนิสิตคณะแพทยศาสตร

4,162.30 4,162.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

4,162.30 บาท

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 4,162.30 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065020089 24/02/2022 - -

1333 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 

รายการ เพื่อใชในการเรียนการสอนรายวิชา

โลหิตวิทยา 2

13,400.00 13,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย)

 จํากัด ราคาที่เสนอ 

13,400.00 บาท

บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) 

จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 13,400.00

 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065020084 24/02/2022 - -

1334 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํายาซักผา จํานวน 5 ขวด 

เพื่อใชในการเรียนการสอนรายวิชาการใช

สัตวทดลองในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร

การแพทย

1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

1,926.00 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 1,926.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065020085 24/02/2022 - -

1335 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 

รายการ เพื่อใชในการเรียนการสอนทุก

รายวิชา สําหรับนิสิตคณะแพทยศาสตร

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.อินเตอรเทรด อิค

วิปเมนท จํากัด ราคาที่เสนอ

 5,350.00 บาท

บริษัท พี.อินเตอรเทรด อิควิป

เมนท จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 

5,350.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065020090 24/02/2022 - -

1336 ขออนุมัติจัดซื้อตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสัตยา อินธิเดช ราคาที่

เสนอ 4,500.00 บาท

นายสัตยา อินธิเดช ราคาที่ตกลง

ซื้อ 4,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065020091 24/02/2022 - -

1337 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารจํานวน 1,670 

แผน และเขาเลม จํานวน 3 เลม เพื่อใช

สําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

68347360 ภาคนิพนธ สาขากายภาพบําบัด 

(งานพัสด)ุ

1,429.00 1,429.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จีนเมือง ราคา

ที่เสนอ 286 บาท และราน

ถายคลอง ราคาที่เสนอ 

1,143 บาท

นางสุกัญญา จีนเมือง ราคาที่ตก

ลงจาง 286 บาท และรานถาย

คลอง ราคาที่ตกลงจาง 1,143 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065020093 25/02/2022 - -

1338 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 11 

รายการ เพื่อใชในการเรียนการสอนรายวิชา

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว (สาขาชีวเวช

ศาสตร)

28,098.20 28,098.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด ราคาที่

เสนอ 28,098.20 บาท

บริษัท กิบไทย จํากัด ราคาที่ตก

ลงซื้อ 28,098.20 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065020095 25/02/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1339 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสําหรับการ

เรียนการสอน จํานวน 8 รายการ เพื่อใช

สําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

68644361 (งานพัสด)ุ

539.00 539.00 เฉพาะเจาะจง รานนองโฟกัส ราคาที่เสนอ 

539.00 บาท

รานนองโฟกัส ราคาที่ตกลงซื้อ 

539.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065020094 25/02/2022 - -

1340 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 

รายการ เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน

รายวิชา Lab Protein Immunodetection 

(อ.วิทูร)

6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศ

ไทย) จํากัด ราคาที่เสนอ 

6,848.00 บาท

บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) 

จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 6,848.00 

บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065020092 25/02/2022 - -

1341 ขออนุมัติจัดซื้อถุงซิป จํานวน 5 แพ็ค เพื่อใช

สําหรับแพ็คชุดตรวจ atk แจกใหกับบุคลากร

และนิสิตคณะสหเวชศาสตร (งานพัสด)ุ

275.00 275.00 เฉพาะเจาะจง รานรวยภัณฑลาน ราคาที่

เสนอ 275.00 บาท

รานรวยภัณฑลาน ราคาที่ตกลงซื้อ

 275.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065020096 26/02/2022 - -

1342 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 

รายการ เพื่อใชในการเรียนการสอนรายวิชา 

Lab Protein Immunodetection (เงินหมุน)

383.00 379.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรบินสัน จํากัด 

(มหาชน) สาขาชลบุรี สาขา

ที่ 00017 ราคาที่เสนอ 

383.00 บาท

บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) 

สาขาชลบุรี สาขาที่ 00017 ราคา

ที่ตกลงซื้อ 379.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065020107 28/02/2022 - -

1343 ขออนุมัติซอมเครื่องอานบัตรระยะไกลพรอม 

(620605001000001) (2152)

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชา โปรซอฟท จํากัด บริษัท ชิชา โปรซอฟท จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065020002 01/02/2565 - -

1344 ขอนุมัติจัดซื้อคาพืชสมุนไพร ในโครงการ

สอบปฏิบัติการเพื่อวัดผลความรูดาน

พฤกษศาสตรแกนิสิตเภสัชศาสตร ครั้งที่ 1 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564(6305)1

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานยายแอว รานยายแอว มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065020011 04/02/2565 - -

1345 ขอนุมัติจัดซื้อคาวัสดุอุปกรณ ในโครงการ

สอบปฏิบัติการเพื่อวัดผลความรูดาน

พฤกษศาสตรแกนิสิตเภสัชศาสตร ครั้งที่ 1 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564(6305)1

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065020012 04/02/2565 - -

1346 ขออนุมัติจัดซื้อบัตรสงสัญญาณทางไกล

(Keycard Bluetooth) จํานวน 50 ชิ้น 

(2151)

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชา โปรซอฟท จํากัด บริษัท ชิชา โปรซอฟท จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065020010 04/02/2565 - -

หนา้ 143



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1347 ขออนุมัติจัดซื้อสารเคม,ีของรางวัล,วัสดุ

อุปกรณ สําหรับโครงการเปดบานเภสัชบูรพา

 (Open House Pharmacy BUU) ครั้งที่ 8 

ประจําปการศึกษา 2564 วันที่ 26 

กุมภาพันธ พ.ศ.2565

23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสามัคคีโอสถ (หมอวาสน) รานสามัคคีโอสถ (หมอวาสน) มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065020021 07/02/2565 - -

1348 ขออนุมัติจัดซื้อรางปลั๊กไฟ จํานวน 1 รายการ

 (2109)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น

เตอร จํากัด (มหาชน) สาขา

ชลบุรี

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน) สาขาชลบุรี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065020037 09/02/2565 - -

1349 ขออนุมัติจัดจางพิมพซองเอกสาร  จํานวน 3 

รายการ (2109)

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮโกะ เพรส จํากัด บริษัท โฮโกะ เพรส จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065020059 11/02/2565 - -

1350 ขออนุมัติจัดซื้อชุดกุญแจลิ้นชัก 5 ชุด(2109) 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065020060 11/02/2565 - -

1351 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ

ไป-กลับ ((3105)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065020064 17/02/2565 - -

1352 ขออนุมัติเชาสถานที่จัดงานในโครงการ

กิจกรรมสัมพันธอําลารุนพี(่BYE NIOR) 

ประจําปการศึกษา 2564 วันที่ 7 มีนาคม 

2565 (6342)

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางแสนบีชรีสอรท 

จํากัด

บริษัท บางแสนบีชรีสอรท จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065020068 18/02/2565 - -

1353 ขออนุมัติจัดซื้อยาและอุปกรณสําหรับใชใน

การปฐมพยาบาล 13 รายการ (3112)

2,655.00 2,655.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชน คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย

บูรพา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065020070 21/02/2565 - -

1354 จางเหมาตัดหญาบานพักเลขที่ 11/20 

โครงการหมูบานบูรพาวิลเลจ คณะเภสัช

ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 1 งาน 

(2152)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันต  แสงอรุณ นายอนันต  แสงอรุณ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065020084 25/02/2565 - -

1355 ซื้อหมึกพิมพสําหรับเครื่องถายเอกสารยี่หอริ

โก จํานวน 5 หลอด

20,840.00 20,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065020001 03/02/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1356 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน

 1 คัน สําหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง 

โรงแรม เบสตเวสเทิรน แวนดา แกรนด 

จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2565

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065020040 07/02/2565 - -

1357 ซื้อวัสดุสําหรับงานทาสี (รายละเอียดตาม

แบบฟอรมการกําหนดรางขอบเขตงาน/

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)

1,670.00 1,670.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ รานไพรเวชคาวัสดุ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065020050 08/02/2565 - -

1358 ซื้อวัสดุสําหรับจัดสวน (รายละเอียดตาม

แบบฟอรมการกําหนดรางขอบเขตงาน/

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)

8,470.00 8,470.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไมเมือง การเดนท ราน ไมเมือง การเดนท ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065020051 08/02/2565 - -

1359 จางเหมาเดินสายระบบเมนไฟฟาสําหรับ

เครื่องปรับอากาศ พรอมอุปกรณการติดตั้ง 

จํานวน 1 งาน

51,895.00 51,895.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065020003 08/02/2565 - -

1360 ซื้อน้ําจืด จํานวน 2,000 ลิตร 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ลุงชลอ น้ําจืด ลุงชลอ น้ําจืด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065020061 10/02/2565 - -

1361 ซื้ออุปกรณแปลงสัญญาณเสียงเขาและออก

คอมพิวเตอร จํานวน 5 ชุด และอุปกรณ

แปลงสัญญาณ USB-C to HDMI, 

Cardreader, USB 3.0 จํานวน 1 ชุด

7,155.00 7,155.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065020062 10/02/2565 - -

1362 จางเหมาซอมรอยรั่วและแตกราวภายนอก

อาคาร จํานวน 1 งาน

66,982.00 66,982.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065020004 10/02/2565 - -

1363 ซื้อน้ํามันสําหรับเติมรถจักรยานยนตของคณะ 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065020066 11/02/2565 - -

1364 ซื้อหลอดไฟขั้วเกลียว จํานวน 60 หลอด 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065020154 22/02/2565 - -

1365 ซื้อกระถางปูน จานรอง และดิน 660.00 660.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไมเมือง การเดนท ราน ไมเมือง การเดนท ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065020158 23/02/2565 - -

1366 ซื้อน้ําดื่มถัง จํานวน 53 ถัง 1,855.00 1,855.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน น้ําดื่มบานและสวน ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065020160 24/02/2565 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1367 จางเหมาจัดทําเอกสารสอบ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง SP PRINT/เสนอราคา 

4,200.00 บาท

SP PRINT/เสนอราคา 4,200.00 

บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065020015 10/02/2565 - -

1368 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด/เสนอราคา 4,000.00

 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด/

เสนอราคา 4,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065020016 10/02/2565 - -

1369 ซื้อชุดตรวจโควิด-19 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคัทรียา สันติภาพ

พงศ/เสนอราคา 36,000.00

 บาท

นางสาวคัทรียา สันติภาพพงศ/

เสนอราคา 36,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO3900065020001 11/02/2565 - -

1370 จางเหมาบริการรถตู 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนขาว

บริการ/เสนอราคา 

2,800.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ตนขาวบริการ/

เสนอราคา 2,800.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065020020 18/02/2565 - -

1371 จางถายเอกสาร 2 รายการ 410.00 410.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส/เสนอราคา 

410.00 บาท

ลูกน้ําเซอรวิส/เสนอราคา 410.00

 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065020022 22/02/2565 - -

1372 ขออนุมัติจัดซื้อชุดตรวจโควิด Antigen Test

 Kit

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนฤพนธ จันทรกุล/

ราคาที่เสนอ 26,000 บาท

นายนฤพนธ จันทรกุล/ราคาที่ตก

ลงซื้อ 26,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065020003 02/02/2565 - -

1373 ขออนุมัติเชารถเพื่อรับ-สงคณะผูบริหารและ

คณาจารยในการเขารวมงานสวดพระ

อภิธรรมศพมารดากรรมการผูทรงคุณวุฒิ

คณะดนตรีและการแสดง

8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ/

ราคาที่เสนอ 8,100 บาท

นายเสวก  สุระประเสริฐ/ราคาที่

ตกลงเชา 8,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065020005 02/02/2565 - -

1374 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ

19,900.00 19,900.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/ราคา

ที่เสนอ 19,900 บาท

นายศรายุทธ ใสยาทา/ราคาที่ตก

ลงจาง 19,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065020006 02/02/2565 - -

1375 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุงาน

บานงานครัว

8,855.13 8,855.13 เฉพาะเจาะจง บริษัทโฮม โปรดักส เซ็น

เตอรจํากัด(มหาชน)/ราคาที่

เสนอ8,855.13 บาท

บริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร

จํากัด(มหาชน)/ราคาที่ตกลงซื้อ 

8,855.13 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065020008 02/02/2565 - -

1376 ขออนุมัติเชาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

ประมวลผลเพื่อใชกับคณะผูบริหารคณะ

ดนตรีและการแสดง

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด/ราคาที่เสนอ30,000 

บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/

ราคาที่ตกลงเชา 30,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PO4200065020001 02/02/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1377 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ 920.00 920.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสด/ุราคาที่

เสนอ 920 บาท

รานไพรเวชคาวัสด/ุราคาที่ตกลง

ซื้อ 920 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065020021 04/02/2565 - -

1378 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ 8 

พอรต

850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด/ราคาที่เสนอ 850 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/

ราคาที่ตกลงซื้อ 850 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065020020 04/02/2565 - -

1379 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวและวัสดุ

สํานักงาน

9,465.00 9,465.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)/ราคาที่เสนอ 

9,465บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)/ราคาที่ตกลงซื้อ 9,465

บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065020025 08/02/2565 - -

1380 ขออนุมัติจางเหมาทําฉากในงานแฟชั่นโชว

เพื่อใชในโครงการวัฒนธรรมสรางสรรคเพื่อ

อุตสาหกรรมภาคตะวันออก

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสพล ชิณราด/ราคาที่

เสนอ 10,000 บาท

นายโสพล ชิณราด/ราคาที่ตกลง

จาง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065020027 09/02/2565 - -

1381 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนต(เชารถตู) 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ/

ราคาที่เสนอ 10,500 บาท

นายเสวก  สุระประเสริฐ/ราคาที่

ตกลงเชา 10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065020028 09/02/2565 - -

1382 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาหมอแปลง

ไฟฟาเปนกรณีเรงดวน

1,010.11 1,010.11 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาค 

สาขาบางแสน/ราคาที่เสนอ 

1,010.11 บาท

การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาบาง

แสน/ราคาที่ตกลงจาง 1,010.11 

บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065020032 10/02/2565 - -

1383 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ

13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/ราคา

ที่เสนอ 13,200 บาท

นายศรายุทธ ใสยาทา/ราคาที่ตก

ลงจาง 13,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065020034 21/02/2565 - -

1384 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาหมอแปลง

ไฟฟาอาคารคณะดนตรีและการแสดง

คาบริการตรวจสอบและแกกระแสไฟฟา

ขัดของ (LT แรงต่ํา)

1,042.21 1,042.21 พิเศษ การไฟฟาสวนภูมิภาค 

สาขาบางแสน/ราคาที่เสนอ 

1,042.21 บาท

การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาบาง

แสน/ราคาที่ตกลงจาง 1,042.21 

บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065020035 21/02/2565 - -

1385 ขออนุมัติจางเหมาชางแตงหนาทําผมเพื่อใช

ในโครงการวัฒนธรรมสรางสรรคเพื่อ

อุตสาหกรรมภาคตะวันออก

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธเนตร ประกอบ/ราคาที่

เสนอ 16,000 บาท

นายธเนตร ประกอบ/ราคาที่ตกลง

จาง 16,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065020039 22/02/2565 - -

1386 ขออนุมัติจัดซื้อชุดตรวจAntigen Test Kit 

(ATK)

32,825.00 32,825.00 เฉพาะเจาะจง นายนฤพนธ จันทรกุล/

ราคาที่เสนอ 32,825 บาท

นายนฤพนธ จันทรกุล/ราคาที่ตก

ลงซื้อ 32,825 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065020042 23/02/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1387 ขออนุมัติเสนอจางซอมแซมและบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ หอง 704 สํานักงาน

บัณฑิตวิทยาลัย

3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค/ราคาที่

เสนอ 3,531

นิวทาวน เทคนิค/ราคาที่ตกลงจาง

 3,531

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065020001 01/02/2565 - -

1388 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 4,858.08 4,858.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด/ราคาที่เสนอ 

4,858.08

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/

ราคาที่ตกลงซื้อ 4,858.08

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065020010 08/02/2565 - -

1389 ขออนุมัติเสนอซื้อกลองถายภาพวิดิโอ กลอง

แปลงสัญญาณภาพและเสียง ขาตั้งกลอง และ

ไมโครโฟน

47,280.00 47,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลซิสเท็ม อิน

โนเวชั่น กรุป จํากัด/ราคาที่

เสนอ 47,280

บริษัท ออลซิสเท็ม อินโนเวชั่น 

กรุป จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ 

47,280

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065020014 10/02/2565 - -

1390 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 10 แพ็ค 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่เสนอ 350 น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 350 มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065020017 17/02/2565 - -

1391 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 9 ถัง 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่เสนอ 360 น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 360 มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065020021 22/02/2565 - -

1392 วัตถุดิบ(น้ําแข็ง,นมจืด,มะนาว) จํานวน 3 

รายการ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล 

จํากัด  สาขาบางแสน /

ราคาที่เสนอ  360.95 บาท ,

 นางสาวธีรานุช  ถิ่นกาญจน

 / ราคาที่เสนอ  850.00 

บาท รวมเปนเงิน 1,210.95

 บาท

บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด  

สาขาบางแสน /ราคาที่เสนอ  

360.95 บาท , นางสาวธีรานุช  

ถิ่นกาญจน / ราคาที่เสนอ  

850.00 บาท รวมเปนเงิน 

1,210.95 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065020001 01/02/2022 - -

1393 สินคา(วอลลไอศกรีมแทง) จํานวน 20 รายการ 11,935.42 11,935.42 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น 

บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ 

11,935.42 บาท

หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซ

ซิเนส / ราคาที่เสนอ 11,935.42 

บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065020002 01/02/2022 - -

1394 วัตถุดิบ(ลองบีช,ขนมปง,มะนาว) จํานวน 3 

รายการ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) / ราคาที่เสนอ 

854.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) / ราคาที่เสนอ 854.00 

บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065020003 03/02/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1395 สินคา(ซาลาเปา) จํานวน 3 รายการ 3,595.20 3,595.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด  / 

ราคาที่เสนอ 3,595.20 บาท

บริษัท จอมธนา จํากัด  / ราคาที่

เสนอ 3,595.20 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065020006 07/02/2022 - -

1396 วัตถุดิบ(น้ําแข็ง,นมจืด) จํานวน 2 รายการ 775.25 775.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล 

จํากัด  สาขาบางแสน /

ราคาที่เสนอ  275.25 บาท ,

 นางสาวธีรานุช  ถิ่นกาญจน

 / ราคาที่เสนอ  400.00 

บาท รวมเปนเงิน 675.25 

บาท

บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด  

สาขาบางแสน /ราคาที่เสนอ  

275.25 บาท , นางสาวธีรานุช  

ถิ่นกาญจน / ราคาที่เสนอ  

400.00 บาท รวมเปนเงิน 675.25

 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065020004 07/02/2022 - -

1397 สินคา(วอลลไอศกรีมแทง) จํานวน 7 รายการ 3,106.06 3,106.06 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น 

บิซซิเนส  / ราคาที่เสนอ 

3,106.06 บาท

หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซ

ซิเนส  / ราคาที่เสนอ 3,106.06 

บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065020005 07/02/2022 - -

1398 สินคา(พวงกุญแจโลมาคู) จํานวน 100 ชิ้น 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ มงคลเคหา  /

 ราคาที่เสนอ 4,000.00 บาท

นายกิตติพงศ มงคลเคหา  / ราคา

ที่เสนอ 4,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065020007 09/02/2022 - -

1399 วัตถุดิบ(ขนมปง) จํานวน 1 รายการ 198.00 198.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ 

จํากัด (มหาชน) / ราคาที่

เสนอ 198.00 บาท

บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด 

(มหาชน) / ราคาที่เสนอ 198.00 

บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065020008 09/02/2022 - -

1400 สินคา(วอลลไอศกรีมแทง) จํานวน 13 รายการ 7,376.73 7,376.73 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น 

บิซซิเนส  / ราคาที่เสนอ 

7,376.73 บาท

หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซ

ซิเนส  / ราคาที่เสนอ 7,376.73 

บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065020009 14/02/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1401 สินคา(ยาธาต,ุแอนตาซิล,ยาดม,มามา,ถวย

กระดาษ) จํานวน 5 รายการ

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) / ราคาที่เสนอ 

1,070.00 บาท , บริษัท ดี

ฟารมาซี จํากัด / ราคาที่

เสนอ 963.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) / ราคาที่เสนอ 1,070.00

 บาท , บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด / 

ราคาที่เสนอ 963.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065020010 15/02/2022 - -

1402 วัตถุดิบและอุปกรณประกอบการขาย จํานวน

 9 รายการ

4,670.00 4,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) / ราคาที่เสนอ 

4,655.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) / ราคาที่เสนอ 4,655.00

 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065020011 15/02/2022 - -

1403 วัตถุดิบ(น้ําแข็ง,นมจืด,ขนมปง,เนย) จํานวน 

4 รายการ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล 

จํากัด  สาขาบางแสน /

ราคาที่เสนอ  414.25 บาท ,

 นางสาวธีรานุช  ถิ่นกาญจน

 / ราคาที่เสนอ  850.00 

บาท, บริษัท เพรซิเดนท เบ

เกอรี่ จํากัด (มหาชน) / 

ราคาที่เสนอ 198.00 บาท 

รวมเปนเงิน 1,462.25 บาท

บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด  

สาขาบางแสน /ราคาที่เสนอ  

414.25 บาท , นางสาวธีรานุช  

ถิ่นกาญจน / ราคาที่เสนอ  

850.00 บาท, บริษัท เพรซิเดนท 

เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน) / ราคาที่

เสนอ 198.00 บาท รวมเปนเงิน 

1,462.25 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065020012 15/02/2022 - -

1404 สินคา(ตุกตาโลมาS) จํานวน 1 รายการ 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จํากัด  /

 ราคาที่เสนอ 14,980.00 

บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จํากัด  / ราคา

ที่เสนอ 14,980.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065020013 18/02/2022 - -

1405 สินคา(วอลลไอศกรีมแทง) จํานวน 17 รายการ 8,160.71 8,160.71 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น 

บิซซิเนส  / ราคาที่เสนอ 

8,160.71 บาท

หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซ

ซิเนส  / ราคาที่เสนอ 8,160.71 

บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065020015 21/02/2022 - -

1406 สินคา(วอลลไอศกรีมแทง) จํานวน 11 รายการ 5,811.47 5,811.47 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น 

บิซซิเนส  / ราคาที่เสนอ  

5,811.47 บาท

หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซ

ซิเนส  / ราคาที่เสนอ  5,811.47 

บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065020017 28/02/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1407 จางเชารถยนตกระบะ จํานวน 1 วัน 

(เดินทางไปกลับ)ในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ 

2565 (เก็บตัวอยางคราบน้ํามัน) บริเวณ

เรียบชายฝงหาดแมรําพึง บานเพ จังหวัด

ระยอง

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนันท  บุญมา  / ราคา

ที่เสนอ 2,000.00 บาท

นายสุนันท  บุญมา  / ราคาที่เสนอ

 2,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065020001 01/02/2022 - -

1408 วัสดุการเกษตร(อารทีเมีย) จํานวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานบรรจงฟารม / ราคาที่

เสนอ 1,080.00 บาท

รานบรรจงฟารม / ราคาที่เสนอ 

1,080.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065020006 02/02/2022 - -

1409 วัสดุไฟฟา จํานวน 2 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงแอร / ราคาที่เสนอ 

2,200.00 บาท

รานรุงแอร / ราคาที่เสนอ 

2,200.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065020004 02/02/2022 - -

1410 วัสดุการเกษตร และวัสดุไฟฟา จํานวน 2 

รายการ

1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสด,ุ 

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด  / ราคาที่เสนอ 

1,250.00 บาท

รานไพรเวชคาวัสด,ุ 

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 

 / ราคาที่เสนอ 1,250.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065020015 04/02/2022 - -

1411 คาถายเอกสาร จํานวน 1,604 แผน สวนเกิน

 4,000 แผนตอเดือน แผนละ 0.30 บาท

481.20 481.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด  / ราคาที่เสนอ 

481.20 บาท

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 

 / ราคาที่เสนอ 481.20 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065020023 04/02/2022 - -

1412 วัสดุสุขภัณฑ(ฝารองนั่งชักโครก)จํานวน 1 

รายการ

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอึ้งยงลง จํากัด

 / ราคาที่เสนอ 3,750.00 

บาท

บริษัท ชลบุรีอึ้งยงลง จํากัด / 

ราคาที่เสนอ 3,750.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065020020 04/02/2022 - -

1413 ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ(สวทล. 

4120-001-0051-051/52) จํานวน 2 รายการ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รุงแอร / ราคาที่เสนอ 

2,600.00 บาท

รุงแอร / ราคาที่เสนอ 2,600.00 

บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065020025 04/02/2022 - -

หนา้ 151



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1414 วัสดุไฟฟา และวัสดุกอสราง จํานวน  รายการ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค, ราน

ไพรเวชคาวัสด/ุ ราคาที่

เสนอ 7,755.00 บาท

รานกฤษณ อีเลคทริค, รานไพร

เวชคาวัสด/ุ ราคาที่เสนอ 

7,755.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065020031 07/02/2022 - -

1415 น้ําเค็มชองแสมสาร พรอมคาขนสง 10/65  

จํานวน 10 เที่ยว

33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน  /

 ราคาที่เสนอ 33,000.00 

บาท

นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน  / 

ราคาที่เสนอ 33,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065020032 07/02/2022 - -

1416 จางทําซุมลูกโปงสัตวทะเล พรอมติดตั้ง

(เทศกาลวาเลนไทน) จํานวน 1 รายการ

8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ยิ่งดี ซี

ซันส / ราคาที่เสนอ 

8,121.30 บาท

หางหุนสวนจํากัด ยิ่งดี ซีซันส / 

ราคาที่เสนอ 8,121.30 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065020033 08/02/2022 - -

1417 จางซักผาปูโตะลงทะเบียน จํานวน 1 รายการ 275.00 275.00 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนวอช / ราคาที่

เสนอ 275.00 บาท

รานบางแสนวอช / ราคาที่เสนอ 

275.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065020037 09/02/2022 - -

1418 วัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 670.00 670.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง / ราคาที่เสนอ 

669.82 บาท

รานไถเส็ง / ราคาที่เสนอ 669.82

 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065020039 09/02/2022 - -

1419 จางเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก

สถานที่ ทรัพยสิน ณ ศูนยเรียนรูโลกใตทะเล

 บางแสน  งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 

(เงินรับฝากเงินรายได-คชจ.โลกใตทะเล)

35,680.00 35,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย 

เอสบี อินเตอรการด จํากัด 

 / ราคาที่เสนอ 35,680.00

 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี

 อินเตอรการด จํากัด  / ราคาที่

เสนอ 35,680.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PO7000065020002 11/02/2022 - -

1420 จางเหมาบริการทําความสะอาดและดูแลสวน

ของศูนยเรียนรูโลกใตทะเล บางแสน งวดที่ 3

 เดือนธันวาคม 2564 (เงินรับฝากเงินรายได-

คชจ.โลกใตทะเล)

27,178.00 27,178.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.จ.ี แมเนจ

เมนท แอนด เซอรวิสเซส 

จํากัด  / ราคาที่เสนอ 

27,178.00 บาท

บริษัท เอ.เอ็น.จ.ี แมเนจเมนท 

แอนด เซอรวิสเซส จํากัด  / ราคา

ที่เสนอ 27,178.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PO7000065020001 11/02/2022 - -

หนา้ 152



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1421 จางซอมแซมทอสงน้ําของปมน้ํา จํานวน 1 

งาน หองปมน้ําจืด อาคารบริการ

15,806.04 15,806.04 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิ

วิลอปเมนท  / ราคาที่เสนอ

 15,806.04 บาท

หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอป

เมนท  / ราคาที่เสนอ 15,806.04

 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065020050 11/02/2022 - -

1422 คาจางเหมาบริการปองกันและกําจัดปลวก 

อาคารศูนยเรียนรูโลกใตทะเล ปงบประมาณ 

2565 งวดที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 64) เงินรับ

ฝากเงินรายได-คชจ.โลกใตทะเล

12,037.50 12,037.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากัด / 

ราคาที่เสนอ 12,037.50 

บาท

บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากัด / ราคาที่

เสนอ 12,037.50 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065020058 11/02/2022 - -

1423 จางเหมาปูพรมพิพิธภัณฑชั้น2 พรอมรื้อพรม

เดิม จํานวน 1 งาน

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จํากัด

 / ราคาที่เสนอ 8,560.00 

บาท

บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จํากัด / 

ราคาที่เสนอ 8,560.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065020062 14/02/2022 - -

1424 วัสดุการเกษตร(โซเดียมไบคารบอเนต) 

จํานวน 1 รายการ

4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง รานยืนยงพานิช / ราคาที่

เสนอ 4,900.00 บาท

รานยืนยงพานิช / ราคาที่เสนอ 

4,900.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065020066 15/02/2022 - -

1425 ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ-ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร(เครื่องพิมพชนิดเลเซอร) 

จํานวน 1 เครื่อง

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด / ราคาที่เสนอ 

4,990.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด /

 ราคาที่เสนอ 4,990.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065020065 15/02/2022 - -

1426 วัสด-ุอุปกรณดับเพลิง จํานวน 2 รายการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิปปอนเคมิคอล 

จํากัด / ราคาที่เสนอ 

5,751.25 บาท

บริษัท นิปปอนเคมิคอล จํากัด / 

ราคาที่เสนอ 5,751.25 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065020076 21/02/2022 - -

1427 น้ําเค็มชองแสมสาร พรอมคาขนสง 11/65 

จํานวน 10 เที่ยว

33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน /

 ราคาที่เสนอ 33,000.00 

บาท

นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคา

ที่เสนอ 33,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065020075 21/02/2022 - -

หนา้ 153



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1428 น้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับเจาหนาที่รับ-สง

หนังสือ(ประจําเดือน มีนาคม 2565) จํานวน

 1 รายการ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศทรายทอง / 

ราคาที่เสนอ 400.00 บาท

หจก. วงศทรายทอง / ราคาที่

เสนอ 400.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065020074 21/02/2022 - -

1429 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่หอ

Panasonic ขนาด18,000 BTU จํานวน 1 

เครื่อง (สวทล. 580101401000769

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง  รานรุงแอร / ราคาที่เสนอ 

5,400.00 บาท

 รานรุงแอร / ราคาที่เสนอ 

5,400.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065020082 24/02/2022 - -

1430 จางตรวจเช็คและซอมบํารุงเรือยนต จํานวน 

2 รายการ

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชชุพันธ  แกวกุย / 

ราคาที่เสนอ 11,250.00 

บาท

นายวิชชุพันธ  แกวกุย / ราคาที่

เสนอ 11,250.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065020085 24/02/2022 - -

1431 วัสดุการเกษตร(ไขไรน้ําเค็ม) จํานวน 1 

รายการ

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง รานทายตลาดการเกษตร / 

ราคาที่เสนอ 13,500.00 

บาท

รานทายตลาดการเกษตร / ราคาที่

เสนอ 13,500.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065020080 24/02/2022 - -

1432 วัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ(อุปกรณ

จัดเก็บขอมูล)

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จํากัด 

(มหาชน)/ ราคาที่เสนอ 

250.00 บาท

บริษัท คอมเซเวน จํากัด 

(มหาชน)/ ราคาที่เสนอ 250.00 

บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065020086 24/02/2022 - -

1433 งานปูผากํามะหยี่สีแดง(ตูจัดแสดงรัชกาลที9่ 

พิพิธภัณฑ ชั้น2) จํานวน 2 งาน

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง รานตูครอบตูโชวชลบุรี / 

ราคาที่เสนอ 2,700.00 บาท

รานตูครอบตูโชวชลบุรี / ราคาที่

เสนอ 2,700.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065020081 24/02/2022 - -

1434 วัสดุสํานักงาน(หมึกเครื่องพิมพ) จํานวน 1 

รายการ

3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี บิส

ซิเนส อิงค / ราคาที่เสนอ 

3,852.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี บิสซิเนส

 อิงค / ราคาที่เสนอ 3,852.00 

บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065020087 25/02/2022 - -
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ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
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อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1435 จางซอมแซมฝาดานบนตูจัดแสดง ภายใน

สถานเลี้ยงสัตวน้ําเค็ม จํานวน 1 งาน (รื้อฝา

เดิมออก เสริมเหล็กโครงเครา 15 ชุด, 

เคลือบสีกันสนิมอีพ็อกซี่ ปดทับดวยแผน

สมารทบอรดหนา 8 มม. )

37,121.51 37,121.51 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิ

วิลอปเมนท / ราคาที่เสนอ 

37,121.51 บาท

หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอป

เมนท / ราคาที่เสนอ 37,121.51 

บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065020089 25/02/2022 - -

1436 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ฝายวิชาการ 17,369.00 17,369.00 เฉพาะเจาะจง รานคาโรงเรียนสาธิต พิบูล

บําเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาโรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ

 มหาวิทยาลัยบูรพา

เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020012 02/02/2565 - -

1437 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปาและวัสดุกอสราง 

จํานวน 23 รายการ

15,550.00 15,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ 

จํากัด

บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020031 04/02/2565 - -

1438 ขออนุมัติจางเหมาปรับปรุงพื้นระเบียง

ทางเดินเชื่อมตออาคาร ชั้น 2 ระหวาง

อาคารพิบูลพัฒนา1 ไปยังอาคารพิบูลพัฒนา2

74,000.00 74,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020030 04/02/2565 - -

1439 ขออนุมัติจางเปลี่ยนอะไหลรถจักรยานยนต 

จํานวน 12 รายการ (จวจ-982 ชบ.)

3,420.00 3,420.00 เฉพาะเจาะจง อูแกละหาดวอน อูแกละหาดวอน เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020076 17/02/2565 - -

1440 ขออนุมัติจางเปลี่ยนยางใน 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง อูแกละหาดวอน อูแกละหาดวอน เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020075 17/02/2565 - -

1441 ขออนุมัติซอมแซมผามาน จํานวน 2 รายการ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย  อธิคมภาษิต นางสาวพรทิพย  อธิคมภาษิต เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020071 17/02/2565 - -

1442 ขออนุมัติจางเปลี่ยนอะไหลรถจักรยานยนต 

จํานวน 3 รายการ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง อูแกละหาดวอน อูแกละหาดวอน เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020073 17/02/2565 - -

1443 ขออนุมัติจางติดสติ๊กเกอรกระจกหองพักครู 9,810.00 9,810.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย  อธิคมภาษิต นางสาวพรทิพย  อธิคมภาษิต เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020116 22/02/2565 - -

1444 ขออนุมัติเชารถตู จํานวน 2 คัน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายราเชนทร ไวยศักดิ์ นายราเชนทร ไวยศักดิ์ เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020115 22/02/2565 - -

1445 ขออนุมัติจางเปลี่ยนยาง จํานวน 2 รายการ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง อูแกละหาดวอน อูแกละหาดวอน เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020123 24/02/2565 - -

1446 ขออนุมัติคาน้ํามันเชื้อเพลิง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020060 10/02/2565 - -

1447 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 3,915.00 3,915.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020010 01/02/2565 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1448 ขออนุมัติจัดซื้อถุงมืออเนกประสงค, ถุงขยะ 455.00 455.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020009 01/02/2565 - -

1449 ขออนุมัติจัดทําปายไวนิล 2 ปาย 833.00 833.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020003 01/02/2565 - -

1450 ขออนุมัติจัดทําปายชื่อพรอมตําแหนง แบบตั้ง

โตะ

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ. 789 สตูดิโอ แอนด แอด

ไววอรไทซิ่ง จก.

บ. 789 สตูดิโอ แอนด แอดไววอร

ไทซิ่ง จก.

เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020011 01/02/2565 - -

1451 ขออนุมัติซื้อไอศกรีม โครงการวันเด็กแหงชาติ

 ระดับมัธยมศึกษา

32,180.00 32,180.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน  ฤทธิรุตม นางสาวนารีรัตน  ฤทธิรุตม เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020015 02/02/2565 - -

1452 ขออนุมัติซื้อของรางวัลจับสลาก โครงการวัน

เด็กแหงชาติ ระดับมัธยมศึกษา

46,820.00 46,820.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริกร ไกรภักดี

บริษัท โรบินสัน จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท ไทย วัตตส จํากัด

บริษัท โมชิ โมชิ เจแปน 

จํากัด

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น

 จํากัด

นางสาวสิริกร ไกรภักดี

บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทย วัตตส จํากัด

บริษัท โมชิ โมชิ เจแปน จํากัด

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จํากัด

เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020013 02/02/2565 - -

1453 ขออนุมัติซื้อของรางวัลในโครงการวันเด็ก

แหงชาติ ระดับมัธยมศึกษา

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020016 02/02/2565 - -

1454 ขออนุมัติลางทําความสะอาดเครื่องกรองน้ํา

และอุปกรณ

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. ชลทิศไพศาล จก. บ. ชลทิศไพศาล จก. เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020033 04/02/2565 - -

1455 ขออนุมัติจัดจางซอมกลองจุลทรรศน จํานวน

 4 รายการ

19,902.00 19,902.00 เฉพาะเจาะจง วี แอนด ดี เทรดดิ้ง วี แอนด ดี เทรดดิ้ง เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020032 04/02/2565 - -

1456 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 21 

รายการ

5,471.79 5,471.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020042 07/02/2565 - -

1457 ขออนุมัติจางทําปกผาไหม โครงการมอบ

ประกาศนียบัตรสําหรับนักเรียน ชั้น ม.3 และ

 ม.6 ประจําการศึกษา 2564

69,546.00 69,546.00 เฉพาะเจาะจง นายสพลพัฒน พิทยสมบูรณ นายสพลพัฒน พิทยสมบูรณ เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020078 17/02/2565 - -

1458 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 1,410.00 1,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020096 21/02/2565 - -

1459 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ จํานวน 2 

รายการ

15,540.00 15,540.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล 

ที ช็อป

หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล ที ช็อป เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020097 21/02/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1460 ขออนุมัติคาน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อนํานักเรียน

เขารวมแขงขันกีฬาวอลเลยบอลเยาวชน ''

อบจ ชลบุรีคัพ''

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. น้ํามันและการคา

ปลีก จก.

บ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จก. เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020124 24/02/2565 - -

1461 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020125 25/02/2565 - -

1462 ขออนุมัติจัดจางไวนิล จํานวน 2 ผืน 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020024 03/02/2565 - -

1463 ขออนุมัติจัดจางสารสัมพันธ จํานวน 8 เลม 328.00 328.00 เฉพาะเจาะจง ราน SP Print ราน SP Print เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020025 03/02/2565 - -

1464 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับการสอบคัดเลือก

นักเรียนชั้นปฐมวัยปที่ 1 ปการศึกษา 2565 

จํานวน 5 รายการ

998.00 998.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.

พานิช

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020034 04/02/2565 - -

1465 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับการสอบคัดเลือก

นักเรียนชั้นปฐมวัยปที่ 1 ปการศึกษา 2565

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. สยามแม็คโคร จก. บ. สยามแม็คโคร จก. เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020035 04/02/2565 - -

1466 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษถายเอกสารและ

กระดาษสี จํานวน 3 รายการ

6,436.05 6,436.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ 

(2002) จํากัด

บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) 

จํากัด

เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020093 18/02/2565 - -

1467 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเติมเครื่องพิมพ Canon 

จํานวน 4 รายการ

1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด

เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020094 18/02/2565 - -

1468 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงานฝายปฐมวัย 547.00 547.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.

พานิช

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020090 18/02/2565 - -

1469 ขอออนุมัติจัดจางถายเอกสารใบงาน หนวยที่

 16-19

3,456.00 3,456.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา นางภาณภัช แสงพันตา เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065020121 23/02/2565 - -

1470 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 9 

รายการ

20,437.00 20,437.00 คัดเลือก บริษัท ไอที ฟวเจอร จํากัด บริษัท ไอที ฟวเจอร จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PO9000065020004 22/02/2565 - -

1471 ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ

ซอมแซม เพื่อใชสําหรับซอมแซมอุปกรณ

หองน้ําและอุปกรณสนามกีฬาที่ชํารุด

2,974.60 2,974.60 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง สินคาคุณภาพดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065020295 01/03/2022 - -

1472 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ เพื่อใชใน

โครงการสงเสริมกิจกรรมการออกกําลังกาย

เพื่อสุขภาพ ระหวางวันที่ 1 - 31 ม.ีค. 65

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด สินคาคุณภาพดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065020291 01/03/2022 - -

หนา้ 157



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1473 ขออนุมัติเบิกคาของที่ระลึก เพื่อสําหรับใชใน

โครงการศึกษาดูงานดานบริการและพัฒนา

นิสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่

 1 ในวันที่ 14 และ 18 ม.ีค. 65 ณ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานมารดา รานมารดา สินคาคุณภาพดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065030025 02/03/2022 - -

1474 ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการจัดซื้อกอกน้ํา 

สําหรับใชเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่ชํารุด

580.00 580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด สินคาคุณภาพดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065020294 02/03/2022 - -

1475 ขออนุมัติเบิกซื้อลวดเย็บกระดาษ เพื่อใชงาน

ตางๆ ภายในสํานักงาน

330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด สินคาคุณภาพดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065030059 07/03/2022 - -

1476 ขออนุมัติบิกคาจางลางทําความสะอาด

รถยนต จํานวน 1 งาน เพื่อทําความสะอาด

รถยนต หมายเลขทะเบียน ขฉ 1404 ชลบุรี 

ที่ใชในงานของกองกิจการนิสิต

220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง รักษรถคารแคร รักษรถคารแคร สินคาคุณภาพดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065030058 07/03/2022 - -

1477 ขออนุมัติเบิกคาจัดซื้อตัวรับสัญญาณ WIFI 

เพื่อสําหรับใชรับสัญญาณ WIFI กรณี

คอมพิวเตอรสําหรับทํากิจกรรมในจุดที่ไมมี

จุดเชื่อมตอสัญญาณอินเตอรเน็ต

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคาคุณภาพดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065030057 07/03/2022 - -

1478 ขออนุมัติจัดซื้อซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชงาน

ตางๆ ภายในสํานักงาน

340.00 340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด สินคาคุณภาพดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065030060 07/03/2022 - -

1479 ขออนุมัติเบิกคาอุปกรณทําความสะอาด และ

อุปกรณเครื่องตัดหญา เพื่อนําอุปกรณตางๆ 

ไปใชประโยชนภายในสนามกีฬากลาง

10,726.75 10,726.75 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง สินคาคุณภาพดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065030055 07/03/2022 - -

1480 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในโครงการ เพื่อใช

ในโครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา

ฟุตบอลบุคลากรเชื่อมความสัมพันธระหวาง

สถาบันการ ศึกษาระหวางวันที่ 19 มีนาคม 

ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

15,870.00 15,870.00 เฉพาะเจาะจง UP TO YOU Idea&SportBa  UP TO YOU Idea&SportBangsae  สินคาคุณภาพดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065030106 09/03/2022 - -

1481 ขออนุมัติจัดจางทําปายประชาสัมพันธ เพื่อ

สําหรับใชประชาสัมพันธ กองทุนอุบัติภัย

สําหรับนิสิต กองกิจการนิสิต

2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด สินคาคุณภาพดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065030107 09/03/2022 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1482 ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ เพื่อ

ใชสําหรับติดรั้วตาขายเหล็กสนามเทนนิส 

เพื่อกันแสงเขาตาขณะตีเทนนิส สําหรับการ

เรียนการสอนและจัดกิจกรรมกีฬา

20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง สินคาคุณภาพดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065020296 10/03/2022 - -

1483 ขออนุมัติจางซอมรถจักรยานยนต เพื่อซอม

บํารุงรถจักรยานยนต หมายเลขทะเบียน 288

 ชลบุรี เนื่องจากแบตเตอรี่หมด ทําใหสตารท

ไมติด

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง รานนอยบางแสน รานนอยบางแสน สินคาคุณภาพดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065030189 16/03/2022 - -

1484 ขออนุมัติจัดจางซักเสื้อสูท เพื่อซักเสื้อสูท

สวนกลางที่ใชสําหรับใสถายภาพบุคลากร

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง รานปานอย รานปานอย สินคาคุณภาพดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065030208 18/03/2022 - -

1485 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ เพื่อใชสําหรับทําที่บัง

แดดสําหรับเพราะชําตนไมที่ลานลีลาวดี

4,761.50 4,761.50 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง สินคาคุณภาพดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065030210 18/03/2022 - -

1486 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับทํากิจกรรม เพื่อ

ใชในโครงการกิจกรรมกลุมปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะชีวิตและจิตใจ (The series) ครั้งที่ 1 

ในวันที่  30 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 

พ.ศ. 2565

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด สินคาคุณภาพดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065030279 23/03/2022 - -

1487 ขออนุมัติจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด เพื่อ

สําหรับใชตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 สําหรับ

ผูปฏิบัติงานกองกิจการนิสิต กรณีออกไป

ปฏิบัติงานนอกสํานักงานตามภารกิจ เพื่อคัด

กรองกอนเขาปฏิบัติงาน

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชน คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย

บูรพา

สินคาคุณภาพดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065030272 23/03/2022 - -

1488 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร เพื่อใชใน

โครงการกิจกรรมกลุมปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะชีวิตและจิตใจ (The series) ครั้งที่ 1 

ในวันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 

พ.ศ. 2565

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง รานเปรมกมลการพิมพ รานเปรมกมลการพิมพ สินคาคุณภาพดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065030278 23/03/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1489 ขออนุมัติจัดจางซอมบํารุงรถยนต หมายเลข

ทะเบียน ขฉ 1404 ชลบุรี เนื่องจากขณะ

สตารทรถใชงาน มีเสียงสายพานดัง

1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง จิ๋วมอเตอร จิ๋วมอเตอร สินคาคุณภาพดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065030273 23/03/2022 - -

1490 ขออนุมัติเบิกคาใชจายในจัดจางเปลี่ยนประตู

หองน้ําชาย - หญิง สนามกีฬากลางเชาว มณี

วงษ เนื่องจากของเดิมชํารุดจึงตองเปลี่ยนใหม

เพื่อทดแทน

88,700.00 88,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เสียงสังข นายสมศักดิ์ เสียงสังข สินคาคุณภาพดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065020293 28/03/2022 - -

1491 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร เพื่อ

สําหรับใชงานสํานักงานกองทุนใหกูยืมเพื่อ

การศึกษา

11,550.00 11,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคาคุณภาพดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065030373 31/03/2022 - -

1492 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมหลังและฝาเพดาน 

เนื่องจากน้ํารั่วเขามาฝาเพดาน จึงตอง

ซอมแซมใหเปนปกติ

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเทิดศักดิ์  รัศมี นายเทิดศักดิ์  รัศมี สินคาคุณภาพดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065030378 31/03/2022 - -

1493 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องสํารองไฟฟา 

เพื่อใหสามารถกลับมาใชงานไดตามปกติ

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคาคุณภาพดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065030371 31/03/2022 - -

1494 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร เพื่อใช

ในการประชุมออนไลน และการเก็บขอมูล

การทํางาน และเพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด

43,500.00 43,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคาคุณภาพดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065030369 31/03/2022 - -

1495 ขออนุมัติจัดซื้อกระเชาอาหารทะเลแหง เพื่อ

มอบใหวิทยากรโครงการอบรม “Journey 

toward Excellence University 

Introduction to EdPEx Writing” วันที่ 21

 มีนาคม พ.ศ. 2565

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานวนิดา รานวนิดา สินคาคุณภาพและราคา

เหมาะสม

PR0206065030063 07/03/2022 - -

1496 ขออนุมัติจัดซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อใชใน

โครงการอบรม “Journey toward 

Excellence University Introduction to 

EdPEx Writing” วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 

2565

7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม 

บูรพา ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม บูรพา 

ซัพพลาย

สินคาคุณภาพและราคา

เหมาะสม

PR0206065030064 07/03/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1497 ขออนุมัติซอมเครื่องพิมพ เนื่องจากอะไหล

บางตัวเสื่อมคุณภาพ จึงจําเปนตองเปลี่ยน

อะไหลเพื่อใหใช งานไดตามปกติ

4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคาคุณภาพและราคา

เหมาะสม

PR0206065020302 08/03/2022 - -

1498 ขออนุมัติจัดจางทํารายงานการประเมิน

ตนเอง เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเขา

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

385.00 385.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส ลูกน้ําเซอรวิส สินคาคุณภาพและราคา

เหมาะสม

PR0206065030159 15/03/2022 - -

1499 ขออนุมัติเบิกซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อใชใน

โครงการอบรม Outcome-Based 

Education (OBE) ในวันที่ 20 และ 21 

เมษายน พ.ศ. 2565

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม 

บูรพา ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม บูรพา 

ซัพพลาย

สินคาคุณภาพและราคา

เหมาะสม

PR0206065030158 15/03/2022 - -

1500 ขออนุมัติเบิกซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อนํามาใชน

การตรวจหาเชื้อโควิด 19 ใหกับผูเขารวม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง EdPEx 

Review and Calibration ในวันที่ 25 ม.ีค. 

65

7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม 

บูรพา ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม บูรพา 

ซัพพลาย

สินคาคุณภาพและราคา

เหมาะสม

PR0206065030151 15/03/2022 - -

1501 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในการ

ปฏิบัติงานของฝายตางๆ ในสํานักงานกอง

บริการการศึกษา

16,370.02 16,370.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด สินคาคุณภาพและราคา

เหมาะสม

PR0206065030292 24/03/2022 - -

1502 ขออนุมัติจัดจางซอมประตูกระจกลานสวิง 

หองประชุม 805 เนื่องจากโชคประตูหลุด 

น้ํามันรั่ว จึงตองซอมแซมเพื่อใหกลับมาใช

งานไดตามปกติ

4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค สินคาคุณภาพดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065030124 11/03/2022 - -

1503 ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการจัดซื้อหมึกพิมพ

สําหรับเครื่องพิมพบัตร เนื่องจากหมึกที่ใช

สําหรับพิมพบัตรพนักงานใกลหมด จึง

จําเปนตองซื้อมาเติมเพื่อการใชงานอยาง

ตอเนื่อง

9,309.00 9,309.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส-การด โซลูชั่น 

จํากัด

บริษัท โพส-การด โซลูชั่น จํากัด สินคาคุณภาพดีและราคา

เหมาะสม

PR0206065020298 01/03/2022 - -

1504 จัดซื้อปลั๊กไฟ 3 ตา ตามมาตรฐาน มอก. ยาว

 5 เมตร จํานวน 20 ตัว

8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซไอทีอินฟนิท

 จํากัด

บริษัท แอดไวซไอทีอินฟนิท จํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง และเสนอ

ราคาต่ํา

PR0208065020047 01/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1505 ขออนุมัติจางทําปายไวนิล จํานวน 1 แผน 

เพื่อใชในการติดประกาศประชาสัมพันธที่

หอพักนิสิต

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ๊นท รานไอปริ๊นท มีคุณสมบัติถูกตอง และเสนอ

ราคาต่ํา

PR0208065030004 02/03/2565 - -

1506 จัดซื้อเครื่องพิมพบัตรพลาสติก จํานวน 1 

เครื่อง

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ที.เจ อิเล็คทริค 

โซลูชั่น จํากัด

บริษัท เอส.ที.เจ อิเล็คทริค โซลูชั่น

 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และเสนอ

ราคาต่ํา

PR0208065030018 04/03/2565 - -

1507 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟาสําหรับเครื่องมือ

วิทยาศาสตร ขนาด 3KVA จํานวน 1 เครื่อง

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด รานอัลไพน อินเตอรเทรด มีคุณสมบัติถูกตอง และเสนอ

ราคาต่ํา

PR0208065030019 04/03/2565 - -

1508 จัดซื้อกลองจุลทรรศนพรอมจอแสดงผล 

จํานวน 2 ชุด

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซาชิ เจมส แอนด 

ทูลล จํากัด

บริษัท ซาชิ เจมส แอนด ทูลล 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และเสนอ

ราคาต่ํา

PO0208065030007 22/03/2565 - -

1509 ขออนุมัติซื้อน้ํามัน จํานวน 2 รายการ เพื่อใช

สําหรับใสเครื่องตัดหญา/เครื่องตัดแตงกิ่งไม/

รถยนตเพื่อการเกษตร

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิศาลพาณิชทาใหม หจก.พิศาลพาณิชทาใหม มีคุณสมบัติถูกตอง และเสนอ

ราคาต่ํา

PR0208065030028 14/03/2565 - -

1510 ขออนุมัติซอมทีวีอาคารที่พักชั้นเดียวบานพัก

วิลลา B11 เพื่อซอมทีวีอาคารที่พักชั้นเดียว

บานพักวิลลา B11 ที่ชํารุด ใหสามารถ

กลับมาใชงานไดตามปกติ (มบ.จบ.

580700901000011)

1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ราน มาดีอิเล็กทรอนิกส ราน มาดีอิเล็กทรอนิกส มีคุณสมบัติถูกตอง และเสนอ

ราคาต่ํา

PR0208065030029 14/03/2565 - -

1511 ขอซื้อวัสดุสําหรับใชซอมแซมระบบทอ

น้ําประปา เพื่อใชสําหรับซอมแซมทอเมนต

หลักที่สงน้ําประปาไปยังหอพักนิสิตและที่พัก

บุคลากรที่ชํารุด

1,348.20 1,348.20 เฉพาะเจาะจง สินพานิช สินพานิช มีคุณสมบัติถูกตอง และเสนอ

ราคาต่ํา

PR0208065030030 14/03/2565 - -

1512 ขออนุมัติซอมเครื่องปริ้นเตอรในหองการเงิน

และพัสดุ มบ.จบ.581500201000046 

เนื่องจากตัวดูดกระดาษชํารุดทําใหไมสามารถ

ใชงานได จึงตองซอมแซมเพื่อใหสามารถใช

งานไดตามปกติ

450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร

แอนดโอเอ

หจก.ไพรัชคอมพิวเตอรแอนดโอเอ มีคุณสมบัติถูกตอง และเสนอ

ราคาต่ํา

PR0208065030031 14/03/2565 - -

1513 ขออนุมัติซื้อสมุดสําหรับใหบุคคลภายนอกลง

นามในการเยือนและเยี่ยมชมหนวยงาน

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ออฟฟศมารท ออฟฟศมารท มีคุณสมบัติถูกตอง และเสนอ

ราคาต่ํา

PR0208065030032 14/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1514 จัดซื้อวัสดุสําหรับใชในการเกษตร , ใหน้ํา

ตนไม และซอมบํารุงภายในมหาวิทยาลัย 

จํานวน จํานวน 26 รายการ

25,090.00 25,090.00 เฉพาะเจาะจง รานยูเซงฮวด รานยูเซงฮวด มีคุณสมบัติถูกตอง และเสนอ

ราคาต่ํา

PR0208065020034 16/03/2565 - -

1515 จัดซื้อดินและปุยมูลสัตว 6,100.00 6,100.00 เฉพาะเจาะจง พรสุดาพันธุไม พรสุดาพันธุไม มีคุณสมบัติถูกตอง และเสนอ

ราคาต่ํา

PR0208065020038 21/03/2565 - -

1516 จัดซื้อชุดอุปกรณแกะสลักอัญมณี จํานวน 5 

ชุด

82,500.00 82,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ พันธนอย นายอํานาจ พันธนอย มีคุณสมบัติถูกตอง และเสนอ

ราคาต่ํา

PO0208065030013 28/03/2565 - -

1517 ขออนุมัติจางและเบิกเงินจางบุคคลเพื่อ

ปฏิบัติงานสนับสนุนดานแรงงานทาง

การเกษตรและบริการดานอื่น ๆ

7,040.00 7,040.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร คําละมูล นายวิเชียร คําละมูล บริการดี รวดเร็ว ราคาได

มาตราฐาน

PR0209065030001 01/03/2022 - -

1518 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางรื้อยาย ทํา

ความสะอาดและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง ศ.สหพัฒนาการชาง ศ.สหพัฒนาการชาง บริการดี รวดเร็ว ราคาได

มาตราฐาน

PR0209065030007 09/03/2022 - -

1519 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาซอมแซมและ

บํารุงรักษารถยนตหมายเลขทะเบียน นข 

3426 สระแกว หมายเลขครุภัณฑ 

600300101000003

27,068.03 27,068.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาสระแกว ผู

จําหนายโตโยตา จํากัด

บริษัท โตโยตาสระแกว ผูจําหนาย

โตโยตา จํากัด

บริการดี รวดเร็ว ราคาได

มาตราฐาน

PR0209065030008 17/03/2022 - -

1520 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนา

นคร จํากัด

สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร 

จํากัด

สินคาดีมีคุณภาพ ราคาได

มาตราฐาน

PR0209065030009 21/03/2022 - -

1521 ขออนุมัติซื้อและเบิกเบิกเงินคาผาปูที่นอน

สําหรับบริการหองพักใหแกบุคคลภายนอก 

เพื่อหารายได

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ผานวมเจจุม ผานวมเจจุม สินคาดีมีคุณภาพ ราคาได

มาตราฐาน ราคาต่ําสุด

PR0209065030024 25/03/2022 - -

1522 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาพัดลม ตั้งพื้น 26,880.00 26,880.00 เฉพาะเจาะจง สุรชาติอิเลคโทรนิคส สุรชาติอิเลคโทรนิคส สินคาดีมีคุณภาพ ราคาต่ําสุด PR0209065030025 25/03/2022 - -

1523 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซม

ระบบเบรครถบัสปรับอากาศ หมายเลข

ทะเบียน 40-0520 ชลบุรี

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง วงคสวัสดิ์ บริการ วงคสวัสดิ์ บริการ บริการดี รวดเร็ว ราคาได

มาตราฐาน

PR0209065030026 30/03/2022 - -

1524 ซื้อวัสดุ จํานวน 4 ชนิด 2,440.00 2,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065030003 04/03/2565 - -

1525 จัดซื้อไสกรองน้ํา และกอกน้ํา สําหรับตูกดน้ํา

รอน-น้ําเย็น

34,882.00 34,882.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลายส 

จํากัด

บริษัท แสงเอกซัพพลายส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065030004 04/03/2565 - -

1526 ซื้อวัสดุ จํานวน 4 ชนิด 12,379.90 12,379.90 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แสนสุข 

เซฟตี้ ไฟร

หางหุนสวนจํากัด แสนสุข เซฟตี้ 

ไฟร

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065030005 04/03/2565 - -

หนา้ 163



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1527 ซื้อวัสดุ จํานวน 3 ชนิด 3,410.00 3,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065030026 15/03/2565 - -

1528 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 53,950.00 53,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065030027 15/03/2565 - -

1529 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065030028 16/03/2565 - -

1530 ขออนุมัติจัดซื้อถุงขยะของคณะรัฐศาสตร

และนิติศาสตร

1,203.75 1,203.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร

เทรดดิ้ง จํากัด                 

                     ราคาเสนอ

 1,203.75 บาท

บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง

 จํากัด                                 

     ราคาจาง 1,203.75 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065030012 01/03/2565 - -

1531 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลี่ยม 2016 

จํากัด ราคาเสนอ 200.00 

บาท

บริษัท ปโตรเลี่ยม 2016 จํากัด 

ราคาจาง 200.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065030017 02/03/2565 - -

1532 ขออนุมัติจัดซื้อยาสามัญประจําบานของคณะ

รัฐศาสตรและนิติศาสตร

2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง รานบริบาลเภสัข              

   ราคาเสนอ 2,750.00 บาท

รานบริบาลเภสัข                  

ราคาจาง 2,750.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065030021 02/03/2565 - -

1533 ขออนุมัติจัดซื้อสีทาถนน ทินเนอร และแปรง

ทาสี คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

1,242.00 1,242.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาท 

จํากัด ราคาเสนอ 1,242.00

 บาท

บริษัท สยามโกลบอลเฮาท จํากัด 

ราคาจาง 1,242.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065030036 03/03/2565 - -

1534 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (โครงการ

ศึกษาดูงานของนิสิตในระดับหลักสูตร

ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสตรศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานทองถิ่น 

ประจําปการศึกษา 2564 ในวันที่ 5-6 

มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ องคการบริหารสวน

ตําบลถ้ํารงค และชุมชนถ้ํารงค อําเภอบาน

ลาด จังหวัดเพชรบุร)ี

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลี่ยม 2016 

จํากัด ราคาเสนอ 3,000.00

 บาท

บริษัท ปโตรเลี่ยม 2016 จํากัด 

ราคาจาง 3,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065030039 03/03/2565 - -

1535 ขออนุมัติจัดจางเปลี่ยนใบพัดปมน้ําพรอม

ติดตั้ง

5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด  

        ราคาเสนอ 5,885.00

 บาท

บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด         

  ราคาจาง 5,885.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065030052 07/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1536 ขออนุมัติจัดจางทําปายพาสวูดของคณะ

รัฐศาสตรและนิติศาสตร

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ    

       ราคาเสนอ 3,000.00

 บาท

นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ           

  ราคาจาง 3,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065030053 07/03/2565 - -

1537 ขออนุมัติจัดซื้อ RAM และ Harddisk คณะ

รัฐศาสตรและนิติศาสตร

37,590.00 37,590.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น                   

     ราคาเสนอ 37,590.00 

บาท

วินเทค พริ้น                       

ราคาจาง 37,590.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0300065030001 21/03/2565 - -

1538 ขออนุมัติจัดซื้อสายสเตอริโอ 780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น                   

       ราคาเสนอ 780.00 

บาท

วินเทค พริ้น                          

   ราคาจาง 780.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065030057 21/03/2565 - -

1539 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (ไปทําความ

รวมมือทางวิชาการ และประชาสัมพันธ

โครงการอบรมหลักสูตรของคณะฯ ณ 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ในวันที่

 23-24 มีนาคม 2565)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลี่ยม 2016 

จํากัด ราคาเสนอ 2,000.00

 บาท

บริษัท ปโตรเลี่ยม 2016 จํากัด 

ราคาจาง 2,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065030062 22/03/2565 - -

1540 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (ไป

ประสานงานวิชาการคณะฯ และ

มหาวิทยาลัยบูรพา ณ สถานเอกอัครราชทูต

อิสราเอลประจําประเทศไทย 

กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 มีนาคม 2565)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลี่ยม 2016 

จํากัด ราคาเสนอ 2,000.00

 บาท

บริษัท ปโตรเลี่ยม 2016 จํากัด 

ราคาจาง 2,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065030063 22/03/2565 - -

1541 ขออนุมัติจัดซื้อขวดฉีดสเปรย (โครงการ

ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน

ราชการทั่วไปของกรมคุมประพฤติ ระหวาง

วันที่ 1 – 2 เมษายน

พ.ศ. 2565)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานทเวนตี้ ชอป              

     ราคาเสนอ 1,00.00 บาท

รานทเวนตี้ ชอป                  

ราคาจาง 1,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการ

วิชาการ

28/03/2565 - -

1542 ขออนุมัติจัดซื้อถุงมือ, แอลกอฮอล และ

หนากากอนามัย (โครงการดําเนินการสรรหา

และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปของกรม

คุมประพฤติ ระหวางวันที่ 1 – 2 เมษายน 

พ.ศ. 2565)

2,390.00 2,390.00 เฉพาะเจาะจง รานคลังยา                     

       ราคาเสนอ 2,390.00

 บาท

รานคลังยา                          

ราคาจาง 2,390.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการ

วิชาการ

28/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1543 ขออนุมัติจัดซื้อโซฟา, โตะ, ชั้นวางของ และ

ชั้นวางโทรทัศน คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร    

            ราคาเสนอ 

51,000.00 บาท

หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร           

    ราคาจาง 51,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0300065030002 31/03/2565 - -

1544 ขออนุมัติจัดซื้อแคปคาปาซิเตอรรัน ขนาด 

25+1.5 450V, ขนาด 40+2.5 450V และ

ขนาด 55+3.5 450V

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค        

       ราคาเสนอ 4,280.00

 บาท

รานกฤษณ อีเลคทริค               

  ราคาจาง 4,280.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065030088 31/03/2565 - -

1545 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณจัดบอรด (โครงการ

ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน

ราชการทั่วไปของกรมคุมประพฤติ ระหวาง

วันที่ 1 – 2 เมษายน พ.ศ. 2565)

390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.พาณิช กรุป จํากัด 

          ราคาเสนอ 390.00

 บาท

บริษัท ว.พาณิช กรุป จํากัด        

    ราคาจาง 390.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการ

วิชาการ

31/03/2565 - -

1546 ขออนุมัติจัดซื้อ ATK  (โครงการดําเนินการ

สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ของกรมคุมประพฤติ ระหวางวันที่ 1 – 2 

เมษายน

พ.ศ. 2565)

3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูทส รีเทล (ประเทศ

ไทย )จํากัด                    

                  ราคาเสนอ 

3,450.00 บาท

บริษัท บูทส รีเทล (ประเทศไทย )

จํากัด                                  

      ราคาเสนอ 3,450.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการ

วิชาการ

31/03/2565 - -

1547 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 

18,000.00

นางสาวรุงรัตน แสงสุข 18,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030001 01/03/2565 - -

1548 ขออนุมัติซื้อชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม 

บูรพา ซัพพลาย 9,900.00

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม บูรพา 

ซัพพลาย 9,900.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030002 01/03/2565 - -

1549 ขออนุมัติจางเหมาบริการออกแบบเว็บไซต 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรสิทธิ์ มานะนิตย 

19,200.00

นายสุรสิทธิ์ มานะนิตย 19,200.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030007 02/03/2565 - -

1550 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม 1,190.00 1,190.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย 1,190.00 รานสุภรณทิพย 1,190.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030008 02/03/2565 - -

1551 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 

5,000.00

นางสาวศิริพร ศรีมณี 5,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030020 03/03/2565 - -

1552 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 218.00 218.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด 218.00

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 

218.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030021 03/03/2565 - -

1553 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 960.00

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา 960.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030022 03/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1554 ขออนุมัติจางจัดทําสรุปรูปเลมโครงการฯ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 

1,200.00

นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,200.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030023 04/03/2565 - -

1555 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 

2,000.00

นางสาวรุงรัตน แสงสุข 2,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030024 04/03/2565 - -

1556 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑการศึกษา 3 รายการ 45,500.00 45,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ เภสัช

ไทยพัฒนา 45,000.00

หางหุนสวนสามัญ เภสัชไทย

พัฒนา 45,000.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PO0400065030002 07/03/2565 - -

1557 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนต พรอมน้ํามัน

เชื้อเพลิง

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ ตุลาผล 7,500.00 นายโสภณ ตุลาผล 7,500.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030049 08/03/2565 - -

1558 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร 1,000.80 1,000.80 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 

1,000.80

นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,000.80 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030050 08/03/2565 - -

1559 ขออนุมัติซื้อแอลกอฮอร สําหรับใสเครื่องจาย

แบบสเปรย

1,765.50 1,765.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด รุงพิมลภา

 ซัพพลาย 1,765.50

หางหุนสวนจํากัด รุงพิมลภา ซัพ

พลาย 1,765.50

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030051 08/03/2565 - -

1560 ขออนุมัติซื้อเครื่องปรับอากาศ พรอมติดตั้ง 35,845.00 35,845.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศแสง

ทอง วิศวกรรม 35,845.00

หางหุนสวนจํากัด วงศแสงทอง 

วิศวกรรม 35,845.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PO0400065030004 21/03/2565 - -

1561 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 

5,000.00

นางสาวศิริพร ศรีมณี 5,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030068 10/03/2565 - -

1562 ขออนุมัติซื้อประตูกระจกบานเลื่อนสําเร็จรูป

 และหนาตางกระจกบานเลื่อนสําเร็จรูป

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด

 (สาขาชลบุร)ี 8,360.00

บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด 

(สาขาชลบุร)ี 8,360.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030069 10/03/2565 - -

1563 ขออนุมัติซื้อหลังคากันสาดโปรงแสง แบบ

สําเร็จรูป

33,600.00 33,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศุภิสรา 

2020 33,600.00

หางหุนสวนจํากัด ศุภิสรา 2020 

33,600.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030070 10/03/2565 - -

1564 ขออนุมัติซื้อหลอดไฟ LED แบบยาว 6,360.00 6,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น

เตอร จํากัด (มหาชน) 

6,360.00

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน) 6,360.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030071 10/03/2565 - -

1565 ขออนุมัติซื้อถุงขยะแดง 749.96 749.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด 749.96

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 

749.96

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030075 10/03/2565 - -

1566 ขออนุมัติซื้อถังขยะ 1,308.00 1,308.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) 1,308.00

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) 1,308.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030076 10/03/2565 - -

1567 ขออนุมัติซื้อถุงมือยางปองกันเชื้อโรค และ

เอี๊ยมพลาสติกกันเปอน

3,690.00 3,690.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ เภสัช

ไทยพัฒนา 3,690.00

หางหุนสวนสามัญ เภสัชไทย

พัฒนา 3,690.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030077 11/03/2565 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1568 ขออนุมัติซื้อ Software Antivirus 8,820.00 8,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาโซ เทค จํากัด 

8,820.00

บริษัท กาโซ เทค จํากัด 8,820.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030081 11/03/2565 - -

1569 ขออนุมัติจางเหมาบริการสแกนเอกสาร

ขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส

1,574.65 1,574.65 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 

1,574.65

นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,574.65 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030086 11/03/2565 - -

1570 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 2,954.00 2,954.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด 2,954.00

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 

2,954.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030087 14/03/2565 - -

1571 ขออนุมัติจางจัดทํารูปเลมสรุปโครงการฯ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 

1,000.00

นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030094 14/03/2565 - -

1572 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนต พรอมน้ํามัน

เชื้อเพลิง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ 

9,000.00

นายชูชาติ พรหมศิริ 9,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030095 15/03/2565 - -

1573 ขออนุมัติจางจัดทํารูปเลมสรุปโครงการฯ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 

1,000.00

นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030097 15/03/2565 - -

1574 ขออนุมัติจางจัดทํารูปเลมรายงาน 816.00 816.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 

816.00

นางสาวรุงรัตน แสงสุข 816.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030098 15/03/2565 - -

1575 ขออนุมัติจางจัดทํารูปเลมรายงาน 990.00 990.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 

990.00

นางสาวรุงรัตน แสงสุข 990.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030099 15/03/2565 - -

1576 ขออนุมัติจางเหมาบริการตรวจสอบบัญชี

การเงิน

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มเอ แอคเคานติ้ง 

โซลูชั่น จํากัด 14,000.00

บริษัท เอ็มเอ แอคเคานติ้ง โซลูชั่น

 จํากัด 14,000.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030100 15/03/2565 - -

1577 ขออนุมัติซื้อหนากากพลาสติกใส (Face 

shield)

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เศรษฐ อินเตอรเทรด

 จํากัด 1,400.00

บริษัท เศรษฐ อินเตอรเทรด จํากัด

 1,400.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030101 15/03/2565 - -

1578 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 53,000.00 53,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด 53,000.00

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด 

53,000.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030102 15/03/2565 - -

1579 ขออนุมัติซื้อน้ํายาทําความสะอาดฆาเชื้อ 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น

เตอร จํากัด (มหาชน) 

8,950.00

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน) 8,950.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030103 15/03/2565 - -

1580 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ 1,492.62 1,492.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.วิไล จํากัด 

1,492.62

บริษัท ป.วิไล จํากัด 1,492.62 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030109 16/03/2565 - -

1581 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว 4,248.42 4,248.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศุภมิตรไวนแอนดสพี

ริทส จํากัด 4,248.42

บริษัท ศุภมิตรไวนแอนดสพีริทส 

จํากัด 4,248.42

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030110 16/03/2565 - -

1582 ขออนุมัติซื้อผลิตภัณฑทําความสะอาดผาเด็ก 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) 900.00

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) 900.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030114 16/03/2565 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1583 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนต พรอมน้ํามัน

เชื้อเพลิง

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวี ปญญามี 16,000.00 นายทวี ปญญามี 16,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030119 17/03/2565 - -

1584 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก 6,424.00 6,424.00 เฉพาะเจาะจง วัดโสธรวรารามวรวิหาร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 6,424.00

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 6,424.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030121 17/03/2565 - -

1585 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 

5,000.00

นางสาวศิริพร ศรีมณี 5,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030129 18/03/2565 - -

1586 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว 1,175.00 1,175.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) 1,175.00

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) 1,175.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030130 18/03/2565 - -

1587 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนต พรอมน้ํามัน

เชื้อเพลิง

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ ตุลาผล 4,000.00 นายโสภณ ตุลาผล 4,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030134 21/03/2565 - -

1588 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก 1,190.00 1,190.00 เฉพาะเจาะจง รานบานแปนอาหารทะเล

แหง 1,190.00

รานบานแปนอาหารทะเลแหง 

1,190.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030136 21/03/2565 - -

1589 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟา 99,416.00 99,416.00 เฉพาะเจาะจง นายกนกศักดิ์ แซซิ้ม 

99,416.00

นายกนกศักดิ์ แซซิ้ม 99,416.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030139 22/03/2565 - -

1590 ขออนุมัติจางเหมาบริการปฏิบัติงานดาน

วิชาการและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทํา

หลักสูตร และรายวิชา ใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคการเรียนรู ของหลักสูตรตาง ๆ 

ในคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

62,400.00 62,400.00 เฉพาะเจาะจง นางอุษา  เชื้อหอม 

62,400.00

นางอุษา  เชื้อหอม 62,400.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PO0400065030006 24/03/2565 - -

1591 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ 10,820.00 10,820.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เวิรลอิงค

เทรดดิ้ง 10,820.00

หางหุนสวนจํากัด เวิรลอิงคเทรด

ดิ้ง 10,820.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030155 24/03/2565 - -

1592 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 2,774.98 2,774.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด 2,774.98

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 

2,774.98

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030157 24/03/2565 - -

1593 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 

5,000.00

นางสาวศิริพร ศรีมณี 5,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030165 25/03/2565 - -

1594 ขออนุมัติซื้อเสื้อสําหรับทํากิจกรรมกลุม 32,367.50 32,367.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามพรีเมี่ยมพลัส 

อินเตอรแฟบริค จํากัด 

32,367.50

บริษัท สยามพรีเมี่ยมพลัส 

อินเตอรแฟบริค จํากัด 32,367.50

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030168 29/03/2565 - -

1595 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนต พรอมน้ํามัน

เชื้อเพลิง

8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ 

8,600.00

นายชูชาติ พรหมศิริ 8,600.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030169 29/03/2565 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1596 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 53,000.00 53,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด 53,000.00

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด 

53,000.00

ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030184 31/03/2565 - -

1597 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร 4,160.00 4,160.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 

4,160.00

นางสาวศิริพร ศรีมณี 4,160.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลาง

PR0400065030188 31/03/2565 - -

1598 ขอจางซอมมอเตอรปมน้ํา 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง 

จํากัด

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด มีการบริการที่ดี PO0500065030003 03/03/2565 - -

1599 จางทําปายไวนิลพรอมติดตั้ง 2,374.00 2,374.00 เฉพาะเจาะจง รานไมใสรายแตปายสี รานไมใสรายแตปายสี มีการบริการที่ดี PR0500065020086 01/03/2565 - -

1600 จางปมลูกกุญแจ 60.00 60.00 เฉพาะเจาะจง รานฤทธิเดชการกุญแจ รานฤทธิเดชการกุญแจ มีการบริการที่ดี PR0500065020087 01/03/2565 - -

1601 ถุงดําบาง จํานวน 2 แพ็ค ทิชชูเปยก จํานวน

 2 หอ และเชือกฟาง จํานวน 4 มวน

210.00 210.00 เฉพาะเจาะจง รานสุทัศพลาสติก รานสุทัศพลาสติก มีสินคาตรงกับความตองการ 00/01/1900 00/01/1900 - -

1602 ถุงมือยาง จํานวน 1 กลอง 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง รานรักษแสนเภสัช รานรักษแสนเภสัช มีสินคาตรงกับความตองการ 00/01/1900 00/01/1900 - -

1603 ขอซื้อวัสดุประปาและวัสดุกอสราง 6 รายการ 1,051.00 1,051.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง มีสินคาตรงกับความตองการ PR0500065020089 01/03/2565 - -

1604 ขอซื้อวัสดุประปาและวัสดุกอสราง (เฮงยงไถ) 815.00 815.00 เฉพาะเจาะจง รานเฮงยงไถ รานเฮงยงไถ มีสินคาตรงกับความตองการ PR0500065020090 01/03/2565 - -

1605 ขอซื้อวัสดุประปาและวัสดุกอสราง 10 

รายการ

3,140.00 3,140.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ รานไพรเวชคาวัสดุ มีสินคาตรงกับความตองการ PR0500065020091 01/03/2565 - -

1606 ขอซื้อถานนาฬิกา ขนาด AA (สีเขียว) 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศรีตุลย 

ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด ศรีตุลย ซัพพลาย มีสินคาตรงกับความตองการ PR0500065020092 01/03/2565 - -

1607 งานซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ หอง QS2 - 

406

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง 

จํากัด

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด มีการบริการที่ดี 00/01/1900 00/01/1900 - -

1608 จางทําคลิปวิดีโอประชาสัมพันธหลักสูตร 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฎฐณิชา พรหมศิ

ริวรรณ

นางสาวณัฎฐณิชา พรหมศิริวรรณ มีความชํานาญในการจัดทํา

คลิปวิดีโอ

00/01/1900 00/01/1900 - -

1609 จางการออกแบบและจัดทําบรรจุภัณฑ

ตัวอยาง

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฎฐณิชา พรหมศิ

ริวรรณ

นางสาวณัฎฐณิชา พรหมศิริวรรณ มีความสามารถในการออกแบบ

และจัดทําบรรจุภัณฑ

00/01/1900 00/01/1900 - -

1610 ขอจางจัดทําสื่อเพื่อการประชาสัมพันธสินคา

หรือบริการ (นิเทศศาสตร)

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฎฐณิชา พรหมศิ

ริวรรณ

นางสาวณัฎฐณิชา พรหมศิริวรรณ มีความสามารถ ในการจัดทํา

สื่อประชาสัมพันธ

PO0500065030002 03/03/2565 - -

1611 ขอซื้อวัสดุสํานักงานเขาสตอก 18,140.00 18,140.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศรีตุลย 

ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด ศรีตุลย ซัพพลาย มีสินคาตรงกับความตองการ PO0500065030004 03/03/2565 - -

1612 ขอจางปมลูกกุญแจ (ประวัติศาสตร) 910.00 910.00 เฉพาะเจาะจง รานกมล การกุญแจ รานกมล การกุญแจ มีการบริการที่ดี PR0500065020105 01/03/2565 - -

1613 ขอซื้อหมึกพิมพ HP 49A (Remanu) 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย มีสินคาตรงกับความตองการ PR0500065030010 02/03/2565 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1614 ขอซื้อ Zoom Large Meeting 1000 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ศูนยหนังสือ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มีสินคาที่ตรงกับความตองการ PO0500065030001 03/03/2565 - -

1615 ขอจางออกแบบทาสีอาคาร 60 พรรษามหา

ราชินี 2

29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊ค สกิลส (ไทย

แลนด) จํากัด

บริษัท ดั๊ค สกิลส (ไทยแลนด) 

จํากัด

มีความสามารถในการออกแบบ

การทาสี

PO0500065030005 08/03/2565 - -

1616 ขอจางพิมพงานหนังสือ วารสารวิชาการปที่ 

30 ฉบับที่ 1

49,755.00 49,755.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ว.ี เจ. 

พริ้นติ้ง

หางหุนสวนจํากัด ว.ี เจ. พริ้นติ้ง มีประสบการณในการ

จัดรูปแบบหนังสือและวารสาร

PO0500065030007 15/03/2565 - -

1617 ขอจางถายเอกสารพรอมเขาเลม 

(เศรษฐศาสตร)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ตนบุญการพิมพ ตนบุญการพิมพ มีการบริการที่ดี PR0500065030035 08/03/2565 - -

1618 ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอร HP 78A (Remanu) 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย มีสินคาตรงกับความตองการ PR0500065030036 08/03/2565 - -

1619 จางถายเอกสารสี - ขาวดํา และเขาเลม 40 

เลม

4,016.00 4,016.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ มีการบริการที่ดี PR0500065030058 15/03/2565 - -

1620 ขอซื้อของที่ระลึกสําหรับคณะกรรมการและ

สําหรับผูนําเสนอผลงาน

4,520.00 4,520.00 เฉพาะเจาะจง นายนพชาติ ภาสิริภักดี นายนพชาติ ภาสิริภักดี มีสินคาตรงกับความตองการ PR0500065030066 16/03/2565 - -

1621 ขอซื้อวัสดุประปา 220.42 220.42 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง มีสินคาตรงกับความตองการ PR0500065030081 22/03/2565 - -

1622 ขอจางทําเลมเอกสารแผนยุทธศาสตร 1,004.00 1,004.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ มีการบริการที่ดี PR0500065030090 23/03/2565 - -

1623 จัดซื้อสายสัญญาณ HDMI 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีสินคาตรงกับความตองการ 00/01/1900 00/01/1900 - -

1624 จัดซื้อขาตั้งกลอง 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟท

เทค จํากัด

บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค 

จํากัด

มีสินคาตรงกับความตองการ 00/01/1900 00/01/1900 - -

1625 ซอมอุปกรณกระจายสัญญาณ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีการบริการที่ดี 00/01/1900 00/01/1900 - -

1626 ซอมแซมเครื่องควบคุมสําหรับชุดประชุม

แบบตั้งโตะ

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตารคาสท คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท สตารคาสท คอรปอเรชั่น 

จํากัด

มีการบริการที่ดี 00/01/1900 00/01/1900 - -

1627 ขอซอมปมหอยโขง 2 HP 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย  มนูกุล นายวิชัย  มนูกุล มีความชํานาญในการซอมปม PR0500065030101 25/03/2565 - -

1628 จัดซื้อชุดเครื่องมือ 12 V 

ComboKitCLX228X1 MAKITA

4,826.00 4,826.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮารดแวรเฮาส จํากัด

 (สาขาศรีราชา) (สาขาที่ 

00001)

บริษัท ฮารดแวรเฮาส จํากัด 

(สาขาศรีราชา) (สาขาที่ 00001)

มีสินคาที่ตรงกับความตองการ 00/01/1900 00/01/1900 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1629 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอ

ลื่น,น้ํามันแกสโซฮอล95,น้ํามันเบนซิน

ธรรมดา,น้ํามันดีเซลประจําเดือนกุมภาพันธ 

2565 คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียด

ใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง (สํานักงานใหญ) / 

203525000969

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง 

(สํานักงานใหญ) / 

203525000969

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065030001 01/03/2565 - -

1630 ตรายาง (รายชื่อ) จํานวน 1 รายการ 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

1,283.00 1,283.00 เฉพาะเจาะจง รานหนุมานกระดาษ รานหนุมานกระดาษ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065030006 01/03/2565 - -

1631 ของที่ระลึก (แกวน้ําสกรีน BUU) 870.00 870.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065030007 01/03/2565 - -

1632 ขออนุมัติจัดซื้อ วัสดุดอกสวานเจาะPCB ,

แผนPCB และอื่นๆ 15 รายการ เปนจํานวน

รวม 1 รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง เอพี. แอรเซอรวิส แอนด 

อิเล็คทริค ซัพพลาย

เอพี. แอรเซอรวิส แอนด อิเล็คท

ริค ซัพพลาย

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065030010 01/03/2565 - -

1633 เพื่อขอนุมัติจัดจางคาเชาชุดฝกคอยลเย็น

ระบบเครื่องปรับอากาศและอื่นๆ 3 รายการ 

เปนจํานวนรวม 1 รายการ ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟา

5,850.00 5,850.00 เฉพาะเจาะจง เอพี. แอรเซอรวิส แอนด 

อิเล็คทริค ซัพพลาย

เอพี. แอรเซอรวิส แอนด อิเล็คท

ริค ซัพพลาย

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065030011 01/03/2565 - -

1634 เพื่อขออนุมัติจัดซื้อคลิปบอรดขนาด A4, 

กาวแทงใหญ, ขั้วหลอดไฟE27 และอื่นๆ 8 

รายการ  เปนจํานวนรวม 1 รายการ 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

1,150.00 1,150.00 เฉพาะเจาะจง เอพี. แอรเซอรวิส แอนด 

อิเล็คทริค ซัพพลาย

เอพี. แอรเซอรวิส แอนด อิเล็คท

ริค ซัพพลาย

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065030012 01/03/2565 - -

1635 ขออนุมัติซื้อ Flash Drive 32G ดัง

รายละเอียดแนบ

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษีอากร 020 555 903 

3721

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 020

 555 903 3721

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

00/01/1900 01/03/2565 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1636 ขออนุมัติจัดจางซอมหองน้ํากลุมอาคาร คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนด

คุณลักษณะการจางแนบ

99,891.46 99,891.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลคอนท จํากัด บริษัท พิลคอนท จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065030002 02/03/2565 - -

1637 ขออนุมัติจัดจางทําความสะอาด คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนด

คุณลักษณะการจางแนบ

5,392.80 5,392.80 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ประกอบ

ทรัพย คลีน เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด ประกอบทรัพย

 คลีน เซอรวิส

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065030020 02/03/2565 - -

1638 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเครื่องวัดอุณหภูมิ จํานวน

 4 ตัว คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียด

ใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณอีเลคทริค ราน กฤษณอีเลคทริค เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065030021 02/03/2565 - -

1639 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุกระดาษชําระมวนใหญ 

จํานวน 4 โหล คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

4,940.00 4,940.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณอีเลคทริค ราน กฤษณอีเลคทริค เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065030022 02/03/2565 - -

1640 ขออนุมัติจัดซื้อ แกส ขนาด 48 กิโลกรัม 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

1,060.00 1,060.00 เฉพาะเจาะจง บูรพาแกส บูรพาแกส เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065030025 07/03/2565 - -

1641 เพื่อขออนุมัติจัดจาง คาเปลี่ยนเเบตเตอรี่ 

Microsoft Surface Pro 4 จํานวน 1 

รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065030036 09/03/2565 - -

1642 ขออนุมัติจางพิมพใบ Certificate จํานวน 

5,000 ใบ รายละเอียดดังเอกสาร

ประกอบการจาง

18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สํานักพิมพมนตรี 

จํากัด

บริษัท สํานักพิมพมนตรี จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065030003 09/03/2565 - -

หนา้ 173



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1643 ขออนุมัติจางทําตรายางหมึกในตัว จํานวน 1

 กลอง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ

จาง

450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ราน เสียงศักดิ์บลอก

3-2099-000-05-298

ราน เสียงศักดิ์บลอก

3-2099-000-05-298

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065030054 10/03/2565 - -

1644 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุถุงซิป ถุงมือยาง 

กระดาษทิชชูเปยก กระดาษทิชชู คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนด

คุณลักษณะการซื้อแนบ

3,795.00 3,795.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.

พานิช

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065030056 11/03/2565 - -

1645 ขออนุมัติจัดซื้อไสกรองน้ําRO , ทอbigblue ,

 ไสกรองPP ฯลฯ

6,494.90 6,494.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท 168 พาวเวอรฟูล 

จํากัด

บริษัท 168 พาวเวอรฟูล จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065030059 14/03/2565 - -

1646 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุชุดของขวัญ OVIRA We 

Care Set จํานวน 20 กลอง คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนด

คุณลักษณะการซื้อแนบ

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธิเสนาะ อูนากูล มูลนิธิเสนาะ อูนากูล เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065030004 15/03/2565 - -

1647 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุกระดาษชําระมวนใหญ 

จํานวน 4 โหล คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

4,940.00 4,940.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณอีเลคทริค ราน กฤษณอีเลคทริค เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065030061 15/03/2565 - -

1648 ขออนุมัติจัดจางทําวัสดุตรายาง จํานวน 6 

รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจาง

แนบ

599.20 599.20 เฉพาะเจาะจง ราน เสียงศักดิ์บลอค ชลบุรี ราน เสียงศักดิ์บลอค ชลบุรี เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065030062 15/03/2565 - -

1649 ขออนุมัติจัดจางทําโปสเตอร ขนาด 60x180 

cm จํานวน 1 งาน คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจาง

แนบ

631.30 631.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065030065 15/03/2565 - -

หนา้ 174



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1650 ขออนุมัติจัดจางทํางานผลิตสื่อสิ่งพิมพการ

สรางความเชื่อมั่นผูใชอาคารเกษมฯ จาก 

Covid-19

3,215.35 3,215.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065030067 16/03/2565 - -

1651 ขออนุมัติจัดจางทํานามบัตรพิมพ หนาหลัง 

จํานวน 100 ใบ คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจาง

แนบ

481.50 481.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065030068 16/03/2565 - -

1652 ขออนุมัติจัดจาง คาบริการตรวจเช็ค ปรับวัด

ระบบการเผาไมฯ

9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค วาย อินเตอรเทรด

 จํากัด 0105503000730

บริษัท เค วาย อินเตอรเทรด 

จํากัด 0105503000730

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

00/01/1900 00/01/1900 - -

1653 ขออนุมัติซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบติดผนัง 

ขนาด 24 นิ้ว

47,989.50 47,989.50 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย ซีซีพาณิชย เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065030007 17/03/2565 - -

1654 ขออนุมัติซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน

 แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 12,000 บี

ทียู

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065030008 17/03/2565 - -

1655 ขออนุมัติซื้อโตะพับอเนกประสงค 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065030009 17/03/2565 - -

1656 อนุมัติจางเปลี่ยนอะไหลเครื่องปมลม จํานวน

 6 รายการ (ตัวกรองอากาศ,ตัวกรองน้ํามัน

,ตัวกรองแยกน้ํามัน,น้ํามันหลอลื่น เบอร 32,

ใสกรองอากาศทอเมน 1 ไมครอน,ใสกรอง

อากาศทอเมน 0.01 ไมครอน) รายละเอียดดัง

เอกสารประกอบการจาง

19,308.15 19,308.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรฟอรส เอ็นจิ

เนียริ่ง จํากัด

บริษัท แอรฟอรส เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065030010 18/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1657 ขออนุมัติจัดจางเชารถบัสจํานวน 2 คัน 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุงโรจน จํากัด

 /0205536001084

บริษัท ชลบุรีรุงโรจน จํากัด /

0205536001084

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065030011 18/03/2565 - -

1658 ขออนุมัติจาง ลางเครื่องปรับอากาศภาควิชา

วิศวกรรมเคมี ฯ

1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

00/01/1900 21/03/2565 - -

1659 ขออนุมัติจาง ซอมบํารุงเครื่องมือทดสอบการ

สึกกรอนของหินแบบลอสเองเจอลิส ฯ

9,009.40 9,009.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

00/01/1900 21/03/2565 - -

1660 ขออนุมัติจัดซื้อหลอดไฟ LED ยาว T8 ECO 

22W จํานวน 4 หลอด รายละเอียดดัง

เอกสารประกอบการจัดซื้อ

552.00 552.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น

เตอร จํากัด (มหาชน) สาขา

ชลบุรี 0107544000043

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน) สาขาชลบุรี 

0107544000043

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065030090 22/03/2565 - -

1661 ขออนุมัติจัดจางเชาอุปกรณ ประกอบการ

สอนระบบโซลารเซลลฯ

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค. สมารทเอ็นจิ

เนียริ่ง จํากัด 

0205557005321

บริษัท เอส.เค. สมารทเอ็นจิเนียริ่ง

 จํากัด 0205557005321

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

00/01/1900 24/03/2565 - -

1662 ขออนุมัติจัดซื้อ วารสารขายงานวิศวกรรมอุต

สาหการไทย จํานวน ๑ เลม (รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร/

0994000162936

คณะวิศวกรรมศาสตร และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร/

0994000162936

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065030100 25/03/2565 - -

1663 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคิดเลขวิทยยาศาสตร 

จํานวน 6 เครื่อง รายละเอียดดังเอกสาร

ประกอบการจัดซื้อ

1,140.00 1,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษีอากร 020 555 903 

3721

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 020

 555 903 3721

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065030101 25/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1664 ขออนุมัติจัดซื้อ ออกซิเยน, คารบอนไดออก

ไซด, อารกอน, แกสอะซิทีลีน จํานวน 4 

รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

19,966.20 19,966.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพยออกซิเจน 

จํากัด

บริษัท แสงทรัพยออกซิเจน จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065030019 25/03/2565 - -

1665 จางเหมาบริการผูปฏิบัติงานดานการสอบ

เทียบเครื่องมือวัด ณ ศูนยสอบเทียบฯ คณะ

วิศวกรรมศาสตร จํานวน 1 ราย ตั้งแตวันที่ 1

 เม.ย. 65 - 30 ม.ิย. 65 (งวดที่ 1) 

รายละเอียดดังเอกสารแนบทาย

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมรเทพ จูสวัสดิ์ นายอมรเทพ จูสวัสดิ์ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065030020 28/03/2565 - -

1666 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอ

ลื่น,น้ํามันแกสโซฮอล95,น้ํามันเบนซิน

ธรรมดา,น้ํามันดีเซลฯ  ดังรายละเอียดใบ

กําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง (สํานักงานใหญ) / 

203525000969

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง 

(สํานักงานใหญ) / 

203525000969

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

00/01/1900 31/03/2565 - -

1667 ขออนุมัติจัดซื้อ วัสดุอื่น ๆ / คาวัสดุเชื้อเพลิง

และหลอลื่น - น้ํามันเบนซินธรรมดา  จํานวน

 ๑ งาน

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหา

นคร (สํานักงานใหญ) / 

02033538003147

หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร 

(สํานักงานใหญ) / 

02033538003147

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

00/01/1900 31/03/2565 - -

1668 ขอจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมีนาคม 

 2565

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคา

ปลีก จํากัด (มหาชน)

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065030001 01/03/2565 - -

1669 ขอจัดซื้อหมึกพิมพสาขาบัณฑิตและสาขา

ออกแบบผลิตภัณฑ

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท เซอรวิส 

โดย จีระนันท กฤตภาส

รุงโรจน

ที.พี.เอส. เบสท เซอรวิส โดย จี

ระนันท กฤตภาสรุงโรจน

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065030003 01/03/2565 - -

1670 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานใน

สํานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

2,603.00 2,603.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด,  รานเสียงศักดิ์บลอค 

(สํานักงานใหญ) ,รานไถเส็ง ,

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด, 

 รานเสียงศักดิ์บลอค (สํานักงาน

ใหญ) ,รานไถเส็ง ,

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065030002 01/03/2565 - -

1671 ขอจัดจางพิมพสื่อ และเลมคูมือในการจัดทํา

โครงการ ความรวมมือดานการออกแบบ

ผลิตภัณฑกับ ต.บอทอง อ.บอทอง จ.ชลบุรี

9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง รานปายจา บางแสน กราฟ

ฟคแอนดดีไซน , นายไพร

เดช  สุทธิเรือง

รานปายจา บางแสน กราฟฟค

แอนดดีไซน , นายไพรเดช  สุทธิ

เรือง

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065030021 04/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1672 ขอจัดจางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ

โครงการ ความรวมมือดานการออกแบบ

ผลิตภัณฑกับตําบลบอทอง

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065030020 04/03/2565 - -

1673 ขอจัดจางทําสติกเกอร ติดโฟมบอรดเพื่อ

ประชาสัมพันธความรวมือทางวิชาการ

ระหวางม.บูรพาและสถาบันการศึกษา

ตางประเทศจีน

4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065030022 04/03/2565 - -

1674 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการตรวจหาเชื้อไวรัส

โควิด

4,980.85 4,980.85 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทิชชูชลบุรี หางหุนสวนจํากัด ทิชชูชลบุรี ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065030019 04/03/2565 - -

1675 ขอจัดซื้อเครื่องสํารองไฟเพื่อใชในการสํารอง

ไฟฟาเครื่องคอมพิวเตอรในสํานักงานคณบดี

คณะศิลปกรรมศาสตร

4,601.00 4,601.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065030032 10/03/2565 - -

1676 ขอจัดจางซอมแปนหมุนไฟฟา สาขาเซรามิกส 12,631.35 12,631.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรเกษมจักรกลซี

รามิค จํากัด

บริษัท เพชรเกษมจักรกลซีรามิค 

จํากัด

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065030033 10/03/2565 - -

1677 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการ

สอนในสาขาเซรามิกส

34,785.70 34,785.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซอรนิค อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด

บริษัท เซอรนิค อินเตอรเนชั่นแนล

 จํากัด

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065030046 17/03/2565 - -

1678 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทําโครงการ 

Raku workshop สาขาเซรามิกส

1,524.75 1,524.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซอรนิค อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด

บริษัท เซอรนิค อินเตอรเนชั่นแนล

 จํากัด

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065030057 22/03/2565 - -

1679 ขอจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการจัด

ทํางานในสาขาบัณฑิตศึกษา

13,230.25 13,230.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล

 จํากัด (มหาชน)

บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด

 (มหาชน)

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PO0800065030002 24/03/2565 - -

1680 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในสาขาเซรามิกส 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธนา  แซอุง นายธนา  แซอุง ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065030082 28/03/2565 - -

1681 ขออนุมัติซอมเครื่องปมน้ําดานหนาบริเวณ

สนามหญาหอศิลปฯ (ครุภัณฑกองอาคาร

เลขที่ 580401001000012)

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย นายสายัณห พึ่งสังวาลย การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯขอ  RC0803065030007 10/03/2565 - -

1682 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ 3,440.05 3,440.05 เฉพาะเจาะจง ราน  เอส.เค.ฮารดแวร โดย

 น.ส. กาญจนา ยมกรัตนา

ภรณ

ราน  เอส.เค.ฮารดแวร โดย น.ส. 

กาญจนา ยมกรัตนาภรณ

การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯขอ  RC0803065030008 10/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1683 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพเลเซอร เพื่อใชพิมพ

เอกสารประกอบการเรียนการสอนของ

อาจารย และเอกสารตาง ๆของภาควิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว       ราคาเหมาะสม

PR0900065030004 01/03/2565 - -

1684 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพเลเซอร HP12A เพื่อใช

พิมพเอกสารประกอบการเรียนการสอน และ

เอกสารราชการตางๆ ของภาควิชา

บัณฑิตศึกษานานาชาติฯ คณะศึกษาศาสตร

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว       ราคาเหมาะสม

PR0900065030003 01/03/2565 - -

1685 ขอเสนอซื้อพวงหรีด เพื่อแสดงความเสียใจใน

งานศพ ครูชฏิล นักดนตรี ผูทรงคุณวุฒิ และ

อาจารยพิเศษคณะศึกษาศาสตร เบิกตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที0่456/2564 

เรื่องหลักเกณฑกลางจายคารับรองของ

ผูบริหาร

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบานดอกไม รานบานดอกไม สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว       ราคาเหมาะสม

PR0900065030007 01/03/2565 - -

1686 ขอเสนอซื้อถานชารจ Panasonic eneloop

 AAA เพื่อใชสําหรับใสโทรศัพทไรสาย ของ

ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร

390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว       ราคาเหมาะสม

PR0900065030006 01/03/2565 - -

1687 ขอเสนอจางทํากุญแจสํารองเพื่อล็อคตูเก็บ

อุปกรณเครื่องมือของใชตางๆของรถประจํา

คณะฯ ทั้ง 4คัน ที่โรงจอดรถคณะ

ศึกษาศาสตร

70.00 70.00 เฉพาะเจาะจง กมล การกุญแจ กมล การกุญแจ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065030017 02/03/2565 - -

1688 ขอเสนอซอมเครื่องสแกนเนอร Fuji ix500 

เนื่องจากสแกนงานไมได กระดาษติดตลอด 

จําเปนตองซอมใหใชไดตามปกติ (เลข

ครุภัณฑ 571500701000009)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065030018 03/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1689 ขอเสนอจางถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร

 ป.โท และ ป.เอก สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา เพื่อนําเลมหลักสูตรเขาที่ประชุม

กรรมการสภาวิชาการ ที่ประชุมนโยบาย

วิชาการ และที่ประชุมคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065030019 03/03/2565 - -

1690 ขอเสนอซื้อวัสดุในโครงการ สําหรับนําไป

มอบใหโรงเรียนจัดทํานิทรรศการรวมกัน

แสดงผลงานของนักเรียน จํานวน 13 

โรงเรียน ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด

 STEAM Education เพื่อสงเสริมความคิด

สรางสรรคของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

31,325.32 31,325.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว       ราคาเหมาะสม

PR0900065030028 08/03/2565 - -

1691 ขอเสนอทําปายชื่อติดหนาหองรองคณบดี

ฝายบริการวิชาการฯ เนื่องจากทางสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติใหตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย จําเปนตองสั่งทําปายชื่อ 

สําหรับติดปายหนาหองรองคณบดีฝาย

บริการวิชาการฯ

1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริช วัฒนศิริ นายจักรกริช วัฒนศิริ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065030032 14/03/2565 - -

1692 ขอเสนอซื้อพวงหรีด เพื่อแสดงความเสียใจใน

งานศพ มารดา สส.สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ 

อดีตรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ชลบุรีที่ดูแลดานการศึกษาซึ่งเคยใหความ

อนุเคราะหการดําเนินงานของคณะ

ศึกษาศาสตร เบิกตามประกาศมหาวิทยาลัย

บูรพา ที่0456/2564 เรื่องหลักเกณฑกลาง

จายคารับรองของผูบริหาร

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบานดอกไม รานบานดอกไม สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว       ราคาเหมาะสม

PR0900065030033 14/03/2565 - -

1693 ขอเสนอจัดทําเลมวารสารการศึกษาและการ

พัฒนาสังคม เพื่อเผยแพรผลงานวิชาการของ

คณาจารย นิสิต และบุคคลทั่วไป

11,449.00 11,449.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065030036 15/03/2565 - -

หนา้ 180



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1694 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพ เพื่อใชสําหรับปริ้น

เอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน และ

เอกสารราชการตางๆ ของภาควิชาการ

อาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร

8,750.00 8,750.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว       ราคาเหมาะสม

PR0900065030042 16/03/2565 - -

1695 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพเลเซอร เพื่อใชพิมพ

เอกสารประกอบการเรียนการสอนของ

อาจารย และเอกสารตาง ๆของภาควิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว       ราคาเหมาะสม

PR0900065030045 16/03/2565 - -

1696 ขออนุมัติซื้อชุดสายฉีดชําระหองน้ํา 

เนื่องจากหัวฉีดในหองน้ําสํานักงานคณบดี 

ชํารุด กดน้ําไมออก จําเปนตองซื้อมาเปลี่ยน

ใหใชงานไดตามปกติ

560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง สินคามีคุณภาพ      ราคา

เหมาะสม

PR0900065030044 16/03/2565 - -

1697 ขอเสนอจางถายเอกสารพรอมเขาเลมสรุป

โครงการฉบับสมบูรณ เพื่อมอบให

มหาวิทยาลัยในเครือขายอุดมศึกษาภาค

ตะวันออก และสงรายงานใหสํานักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โครงการ

พัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนตามแนวคิด STEAM 

Educationฯ

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคชัยการพิมพ รานโชคชัยการพิมพ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065030041 16/03/2565 - -

1698 ขอเสนอจัดซื้อเครื่องสํารองกระแสไฟฟา 

ขนาด 800VA เนื่องจากของเดิมชํารุดและมี

อายุการใชงานเกิน 9 ป ทําใหไมคุมคากับ

การซอมแซม

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว       ราคาเหมาะสม

PR0900065030049 17/03/2565 - -

1699 ขอเสนอจางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องและซอม

ระบบแอร รถตู นค7118 ชลบุรี เนื่องจาก

แอรไมมีความเย็นออกมา และถึงระยะเวลา

ถายน้ํามันเครื่องเพื่อเปนการบํารุงรักษาและ

ชวยยืดอายุการใชงาน (เลขครุภัณฑ 

5103001010003)

15,850.00 15,850.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมปอง มรดก น.ส. สมปอง มรดก มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065030064 22/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1700 ขอเสนอจางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง รถตู นง

625 ชลบุรี เนื่องจากถึงระยะเวลาถาย

น้ํามันเครื่องเพื่อเปนการบํารุงรักษาและชวย

ยืดอายุการใชงาน (เลขครุภัณฑ 

5303001010007)

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมปอง มรดก น.ส. สมปอง มรดก มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065030061 22/03/2565 - -

1701 ขอเสนอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่อง

สํารองไฟฟา เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรมี

อายุการใชงานเกิน 10 ป ทําใหระบบไม

เสถียรรองรับกับการใชงานในปจจุบันและ

เครื่องสํารองไฟฟาเดิมชํารุด ไมสามารถใช

งานได

36,500.00 36,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว       ราคาเหมาะสม

PR0900065030066 22/03/2565 - -

1702 ขออนุมัติเปลี่ยนใบปดน้ําฝน รถกระบะ ผบ 

8461 ชลบุรี เนื่องจากใบปดน้ําฝนฉีกขาด 

เสื่อมสภาพ ไมสามารถใชที่ปดน้ําฝนได (เลข

ครุภัณฑ 5303002010001)

950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมปอง มรดก น.ส. สมปอง มรดก มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065030068 23/03/2565 - -

1703 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพ เพื่อใชในการพิมพ

เอกสารราชการตาง ๆ เกี่ยวกับงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด

สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว       ราคาเหมาะสม

PR0900065030083 25/03/2565 - -

1704 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลม 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกตทางดานการย

ศาสตรฯ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065030005 01/03/2565 - -

1705 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเดือน

 ม.ีค 2565

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ปโตรเลียม 2016 จํากัด บ.ปโตรเลียม 2016 จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065030003 01/03/2565 - -

1706 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเดือน

 ม.ีค 2565

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065030001 01/03/2565 - -

1707 ขออนุมัติเบิกเงินคาปายโฟมไดคัทโลโก 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065030004 01/03/2565 - -

1708 คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเดือน ม.ีค 2565 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง,บ.ปโตรเลียม 2016 

จํากัด

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง

,บ.ปโตรเลียม 2016 จํากัด

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065030002 01/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1709 ขออนุมัติเบิกเงินคาตัดหญาและตกแตงตนไม 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุรงค  ละกะเต็บ นายจตุรงค  ละกะเต็บ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065030011 02/03/2565 - -

1710 ขออนุมัติเบิกเงินคากอก,สายน้ําด,ีหลอดไฟ 

LED,สวิทซ

2,313.00 2,313.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค รานกฤษณ อีเลคทริค เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065030010 02/03/2565 - -

1711 ขออนุมัติเบิกเงินคาสวิตซไฟ,หลอด LED 460.00 460.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค รานกฤษณ อีเลคทริค เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065030019 08/03/2565 - -

1712 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารเลมวิจัย 

โครงการประชุมวิชาการงานวิจัยดานสุข

ศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065030031 15/03/2565 - -

1713 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลม

เอกสาร AUN-QA Version 4

510.00 510.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065030032 17/03/2565 - -

1714 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมตูเก็บสารเคมี 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไซน ออลเทอรเน

ทีฟ จํากัด

บริษัท ดีไซน ออลเทอรเนทีฟ 

จํากัด

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065030033 17/03/2565 - -

1715 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมารถเดินทางไป

นิเทศนิสิตฝกงาน ในวันที่ 23 ม.ีค 2565

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร  ยงศรีพิพัฒน นายธนกร  ยงศรีพิพัฒน เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065030034 18/03/2565 - -

1716 จัดซื้อหลอดไฟ 18W LED Cool daylight 

จํานวน 30 หลอด

4,650.00 4,650.00 เฉพาะเจาะจง สะสม ราคาที่เสนอฯ 

4,650.00 บาท

สะสม ราคาที่ตกลงฯ 4,650.00 

บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065030001 01/03/2565 - -

1717 จัดจางบํารุงรักษาและทดสอบระบบสัญญาณ

เตือนอัคคีภัยประจําป 2565 จํานวน 1 งาน

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินเตอร เอส เซอรวิส

 ราคาที่เสนอฯ 8,560.00 

บาท

หจก. อินเตอร เอส เซอรวิส ราคา

ที่ตกลงฯ 8,560.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065030002 01/03/2565 - -

1718 จัดซื้อผงหมึกสีดําสําหรับรุน SP3500XS 

จํานวน 1 ตลับ

5,954.55 5,954.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด ราคาที่ตกลงฯ 

5,954.55 บาท

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 

ราคาที่ตกลงฯ 5,954.55 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065030010 08/03/2565 - -

1719 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 51 ถัง 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน 

ราคาที่เสนอฯ 1,785.00  

บาท

ราน น้ําดื่มบานและสวน ราคาที่

ตกลงฯ 1,785.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065030014 09/03/2565 - -

1720 ถวยกรวยกระดาษ (4,500 ใบ) จํานวน 2 ลัง 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

1,700.00 บาท

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

 ราคาที่ตกลงฯ 1,700.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065030020 16/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1721 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

2,900.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 

ราคาที่ตกลงฯ 2,900.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065030021 17/03/2565 - -

1722 จัดจางตรวจรับรองระบบมาตรฐาน ISO 

27001:2013 2nd Surveillance visit (3.0

 MDs.) จํานวน 1 งาน

60,990.00 60,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิ

ฟเคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

 ราคาที่เสนอฯ 60,990.00 

บาท

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น 

(ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่ตกลง

ฯ 60,990.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PO1200065030001 24/03/2565 - -

1723 จัดซื้อแอลกอฮอล 75% ขนาด 3,800 มล. 

จํานวน 6 แกลลอน

5,761.76 5,761.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

5,761.76 บาท

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 

ราคาที่ตกลงฯ 5,761.76 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065030033 30/03/2565 - -

1724 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ คือ 

กระดาษถายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม 

Idea wark  จํานวน 200 รีม

20,544.00 20,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ 

(2002) จํากัด ราคาที่เสนอฯ

 20,544.00 บาท

บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) 

จํากัด ราคาที่ตกลงฯ 20,544.00 

บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PO1200065030002 30/03/2565 - -

1725 ขอความเห็นชอบเสนอจางทําปายไวนิล 1,560.00 1,560.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065030002 01/03/2565 - -

1726 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 7,849.00 7,849.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.บี.ฟอร บุคส 

(ปทุมธาน)ี จํากัด

บริษัท พี.บี.ฟอร บุคส (ปทุมธาน)ี 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065030014 02/03/2565 - -

1727 ขอความเห็นชอบเสนอลางรถยนต 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง รักษคารแคร 2 รักษคารแคร 2 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065030017 02/03/2565 - -

1728 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกนิตยสาร 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นแอนดซี แมและ

เด็ก จํากัด

บริษัท เอ็นแอนดซี แมและเด็ก 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065030010 02/03/2565 - -

1729 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อเครื่องพิมพภาพ

ขนาดใหญ

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065030015 02/03/2565 - -

1730 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 15,627.60 15,627.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุคสโตร 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท คิโนะคูนิยะ บุคสโตร 

(ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065030013 02/03/2565 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1731 ขอความเห็นชอบเสนอจางติดตั้งอุปกรณ 3,584.50 3,584.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.เพิ่มพูน อิเล็คทริค

 แอนด ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด

บริษัท ส.เพิ่มพูน อิเล็คทริค แอนด

 ดีเวลลอปเมนท จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065030006 02/03/2565 - -

1732 ขอความเห็นชอบเสนอจางซอมรถ 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง สุวิท เปลงปลั่ง (อูแกละ), 

พัฒนาแอรรถยนต

สุวิท เปลงปลั่ง (อูแกละ), พัฒนา

แอรรถยนต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065030016 02/03/2565 - -

1733 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง กิตติพาณิชย, บริษัท ดี

ฟารมาซี จํากัด, บริษัท อิน

เด็กลิฟวิ่งมอลล จํากัด

กิตติพาณิชย, บริษัท ดีฟารมาซี 

จํากัด, บริษัท อินเด็กลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065030018 03/03/2565 - -

1734 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อเกาอี้สํานักงาน 43,200.00 43,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065030027 11/03/2565 - -

1735 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อของที่ระลึก 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานแมบุญสง รานแมบุญสง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065030028 11/03/2565 - -

1736 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 2,710.00 2,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.บี.ฟอร บุคส 

(ปทุมธาน)ี จํากัด

บริษัท พี.บี.ฟอร บุคส (ปทุมธาน)ี 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065030033 14/03/2565 - -

1737 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ 6,657.22 6,657.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.เพิ่มพูน อิเล็คทริค

 แอนด ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด

บริษัท ส.เพิ่มพูน อิเล็คทริค แอนด

 ดีเวลลอปเมนท จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065030031 14/03/2565 - -

1738 ขอความเห็นชอบซื้อเครื่องและน้ํายาดับเพลิง 41,195.00 41,195.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แสนสุข 

เซฟตี้ ไฟร

หางหุนสวนจํากัด แสนสุข เซฟตี้ 

ไฟร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065030029 14/03/2565 - -

1739 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065030030 14/03/2565 - -

1740 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อชุดอุปกรณ

คียบอรดและเมาสไรสาย

1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065030032 14/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1741 ขอความเห็นชอบเสนอจางซักผา 1,060.00 1,060.00 เฉพาะเจาะจง นางวันวิสา  มวงมณี นางวันวิสา  มวงมณี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065030034 14/03/2565 - -

1742 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อกระดาษสี 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065030052 24/03/2565 - -

1743 ขอความเห็นชอบเสนอเปลี่ยนยางรถยนต 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญยาง จํากัด บริษัท บุญยาง จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065030051 24/03/2565 - -

1744 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ 19,900.00 19,900.00 เฉพาะเจาะจง รานฟาใส, รานอัลฟา, ราน

กิตติพาณิชย

รานฟาใส, รานอัลฟา, รานกิตติ

พาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065030056 24/03/2565 - -

1745 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 8,905.50 8,905.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคล็ดไทย จํากัด บริษัท เคล็ดไทย จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065030054 24/03/2565 - -

1746 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง สํานักพิมพดวงตะวัน, บริษัท

 อมรินทร บุคเซ็นเตอร จํากัด

สํานักพิมพดวงตะวัน, บริษัท 

อมรินทร บุคเซ็นเตอร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065030062 29/03/2565 - -

1747 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง สํานักพิมพอินเทรนด สํานักพิมพอินเทรนด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065030061 29/03/2565 - -

1748 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท งานดี จํากัด บริษัท งานดี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065030060 29/03/2565 - -

1749 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง สํานักพิมพแสงดาว, บริษัท 

นานมี บุค จํากัด

สํานักพิมพแสงดาว, บริษัท นานมี

 บุค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065030058 29/03/2565 - -

1750 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภาดาเอ็ดดูเคชั่น 

จํากัด, สํานักพิมพกํามะหยี่

บริษัท ภาดาเอ็ดดูเคชั่น จํากัด, 

สํานักพิมพกํามะหยี่

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065030059 29/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1751 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อรถเข็น 8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีโลจิสติกส จํากัด บริษัท เอสพีโลจิสติกส จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065030063 30/03/2565 - -

1752 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 7,930.40 7,930.40 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065030067 30/03/2565 - -

1753 ขออนุมัติซื้อตะเกียงน้ํามัน 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง เมืองใหมสังฆภัณฑ เมืองใหมสังฆภัณฑ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065030012 02/03/2022 - -

1754 ขออนุมัติจางประชาสัมพันธโครงการ 

Logistic Talk ครั้งที่ 17 สัมมนาและ

อภิปราย หัวขอ สงครามรัสเชีย - ยูเครน 

ผลกระทบตอการคาและการขนสงทางทะเล

ระหวางประเทศ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065030045 10/03/2022 - -

1755 ขออนุมัติจางซอมแซมและบํารุงรักษา ลาง

แอรและเติมน้ํายา เปลี่ยนเบรกเกอรเพื่อให

เครื่องปรับอากาศใชงานไดตามปกติ

7,276.00 7,276.00 เฉพาะเจาะจง สุพจนแอรเซอรวิส สุพจนแอรเซอรวิส มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065030071 31/03/2022 - -

1756 ขออนุมัติคาถายเอกสาร เขาเลม และสแกน

เอกสาร

444.50 444.50 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส ลูกน้ําเซอรวิส เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1700065030011 10/03/2022 - -

1757 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันพนักงานเดินเอกสาร 

เดือน 3/2565

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหา

นคร/เสนอราคา 400 บาท

หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/

เสนอราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065030008 08/03/2022 - -

1758 ขออนุมัติซอมแซมเลนสกลองถายรูป 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 

จํากัด/เสนอราคา  16,050 

บาท

บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จํากัด/

เสนอราคา  16,050 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO1800065030001 08/03/2022 - -

1759 ขออนุมัติจัดซื้อชุดสังฆทาน (โครงการทําบุญ

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ประจําป 2565)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานแมประภาสังฆภัณฑ/

เสนอราคา 1,000 บาท

รานแมประภาสังฆภัณฑ/เสนอ

ราคา 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065030013 09/03/2022 - -

1760 ขออนุมัติจัดซื้อดอกไม (โครงการทําบุญคณะ

วิทยาศาสตรการกีฬา ประจําป 2565)

470.00 470.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมหยก/เสนอราคา

 470 บาท

รานดอกไมหยก/เสนอราคา 470 

บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065030010 09/03/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1761 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณพิธีสงฆ (โครงการ

ทําบุญคณะวิทยาศาสตรการกีฬา ประจําป 

2565)

830.00 830.00 เฉพาะเจาะจง รานแมประภาสังฆภัณฑ/

เสนอราคา 830 บาท

รานแมประภาสังฆภัณฑ/เสนอ

ราคา 830 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065030011 09/03/2022 - -

1762 ขออนุมัติซื้อชุดตรวจ ATK (โครงการฝก

ปฏิบัติการชวยเหลือทางน้ําและอบรม

ปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพดวยวิธีปมหัวใจ)

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัมพร หมอเรือง/

เสนอราคา 600 บาท

นางสาวอัมพร หมอเรือง/เสนอ

ราคา 600 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065030015 10/03/2022 - -

1763 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะ (โครงการฝก

ปฏิบัติการชวยเหลือทางน้ําและอบรม

ปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพดวยวิธีปมหัวใจ)

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรณภัช ชัย

สงคราม/เสนอราคา 3,500 

บาท

นางสาวพรณภัช ชัยสงคราม/

เสนอราคา 3,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065030014 10/03/2022 - -

1764 ขออนุมัติจัดจางแปลเอกสารรางบันทึกความ

เขาใจ (MOU) จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันจิรา วงษศร/ี

เสนอราคา 1,600 บาท

นางสาวจันจิรา วงษศร/ีเสนอราคา

 1,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065030026 21/03/2022 - -

1765 ขออนุมัติซอมแซมมอเตอรปมน้ํา 13,845.80 13,845.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด/

เสนอราคา 13,845.80 บาท

บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด/เสนอ

ราคา 13,845.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO1800065030002 29/03/2022 - -

1766 ขออนุมัติจัดซื้อสายเอ็นและฝาอลูมิเนียม

เครื่องตัดหญา

535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหชัยบานสวน 

(1999) จํากัด/เสนอราคา 

535 บาท

บริษัท สหชัยบานสวน (1999) 

จํากัด/เสนอราคา 535 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065030038 29/03/2022 - -

1767 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันตัดหญา 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง (สํานักงานใหญ)/เสนอ

ราคา 300 บาท

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง 

(สํานักงานใหญ)/เสนอราคา 300 

บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065030040 30/03/2022 - -

1768 ขออนุมัติซื้อวัสดุ จํานวน 6 รายการ เพื่อใช

ในการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

1,825.00 1,825.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณี ผลมณี นางวรรณี ผลมณี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2100065030020 23/03/2022 - -

1769 ขออนุมัติซื้อเหยื่อกําจัดหนูและถุงขยะแดง 

เพื่อใชในศูนยวิจัยคณะเทคโนโลยีทางทะเล

244.00 244.00 เฉพาะเจาะจง รานอวน รานอวน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2100065030021 23/03/2022 - -

1770 ขออนุมัติซื้อวัสดุการศึกษาจํานวน 7 รายการ 

เพื่อใชในการเรียนการสอนของคณะ

เทคโนโลยีทางทะเล และการทําปญหาพิเศษ

ของนิสิต

7,778.90 7,778.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท 

จํากัด

บริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2100065030022 23/03/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1771 ขออนุมัติซื้อวัสดุจัดทําของที่ระลึก จํานวน 3 

รายการ เพื่อใชสําหรับจัดทําของที่ระลึก

แสดงความขอบคุณสําหรับสถาน

ประกอบการในโครงการศึกษาดูงานการ

ประกอบการบอนสีและผลิตสมุนไพรวาน

ขันหมากเศรษฐีของสาขาบริหารธุรกิจ

1,880.00 1,880.00 เฉพาะเจาะจง รานบุญเที่ยงผลไมแปรรูป 

และนางสาวจุฑามาศ ดอก

กุหลาบ

รานบุญเที่ยงผลไมแปรรูป และ

นางสาวจุฑามาศ ดอกกุหลาบ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065030017 03/03/2022 - -

1772 ขออนุมัติเชาคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร 

Notebook จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชในการ

ทํางานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและ

ศิลปศาสตร (อาจารยภัทราพร  ทองนิ่ม)

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 

2001 จํากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001

 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO2200065030001 15/03/2022 - -

1773 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณ จํานวน 8 

รายการ เพื่อใชในการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ

12,350.00 12,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสริบบิ้น จํากัด, 

หางหุนสวนจํากัด รุงเรืองแก

รนด , นายสุรัติ ตั้งอมรสิทธิ

ชัย, บริษัท ตุงซุนฮวด 

ขอนแกน

บรรจุภัณฑ จํากัด

บริษัท มิสริบบิ้น จํากัด, หาง

หุนสวนจํากัด รุงเรืองแกรนด , 

นายสุรัติ ตั้งอมรสิทธิชัย, บริษัท 

ตุงซุนฮวด ขอนแกน

บรรจุภัณฑ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065030027 15/03/2022 - -

1774 ขออนุมัติซื้อหลอดไฟ LED 18 วัตต จํานวน 

23 หลอด เพื่อใชในการเรียนการสอนและ

ดําเนินการวิจัย (ติดตั้งในหองเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อและเพาะเลี้ยงถังเชาเพื่อใหแสงพืช)

3,680.00 3,680.00 เฉพาะเจาะจง พลอยแสงไลทติ้งเฮาส พลอยแสงไลทติ้งเฮาส มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065030035 23/03/2022 - -

1775 ขออนุมัติจางเหมาพิมพฉลากสติกเกอรพรอม

คาขนสง เพื่อเปนฉลากสําหรับผลิตภัณฑชา

เกกฮวย

850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิสระปริ้นทติ้ง แอนด

 ดีไซน จํากัด

บริษัท อิสระปริ้นทติ้ง แอนด 

ดีไซน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065030034 23/03/2022 - -

1776 ขออนุมัติซื้อสารเคมีและวัสดุอุปกรณ จํานวน

 38 รายการ เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน

วิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะหเชิงปริมาณ,

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน,ปฏิบัติการเคมีเบื้องตน

,ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห,ปฏิบัติการจุล

ชีววิทยา,หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ,การวินิจ

โรคพืช, ปฏิสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรียฯ

90,115.40 90,115.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท 

จํากัด

บริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065030036 23/03/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1777 ขออนุมัติซื้อแบตเตอรี่ 2 ลูก สําหรับเครื่อง

ปมดับเพลิง (Fire Pump) ภายในอาคาร

เฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการ

ทองเที่ยว เพื่อทดแทนแบตเตอรี่เดิมที่ชํารุด

เสียหาย (เสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน)

12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง รานชุนหลี แบตเตอรี่ รานชุนหลี แบตเตอรี่ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065030002 02/03/2565 - -

1778 ขออนุมัติจางติดตั้งสายโทรศัพทใหมเขา

ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการ

จัดการและการทองเที่ยว 1 งาน เพื่อ

ปรับปรุงระบบโทรศัพทภายในอาคาร

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ฉั่งลําซํา นายสมชาย ฉั่งลําซํา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065030001 02/03/2565 - -

1779 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณงานบานงานครัว 7 

รายการ สําหรับใชจัดเรียนการสอนและ

ฝกอบรม ภายในศูนยเครือขายการพัฒนา

กําลังคนดานการทองเที่ยว TIL

27,631.47 27,631.47 เฉพาะเจาะจง บ.Global Hotel Supply บ.Global Hotel Supply มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065030003 02/03/2565 - -

1780 ขออนุมัติวัสดุอุปกรณงานบานงานครัว 

จํานวน 76 รายการ เพื่อใชในการจัดการ

เรียนการสอนและฝกอบรม ศูนยเครือขาย

การพัฒนากําลังคนดานการทองเที่ยว TIL

94,581.55 94,581.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เค.เอช.คิทเชนแวร บริษัท ที.เค.เอช.คิทเชนแวร มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065030004 03/03/2565 - -

1781 ขออนุมัติเชาอุปกรณงานบานงานครัว พรอม

จัดเตรียมสถานที่ 1งาน โครงการเปดบาน

ตอนรับคณะบุคลากรในเขตอีอีซี คณะการ

จัดการและการทองเที่ยว

53,000.00 53,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเครปราชา ศรีราชา โรงแรมเครปราชา ศรีราชา มีอาชีพใหเชาโดยตรง มีสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065030006 03/03/2565 - -

1782 ขออนุมัติจางเหมาจัดดอกไมตกแตงสถานที่ 1

 งาน โครงการเปดบานตอนรับคณะบุคลากร

ในเขตอีอีซี คณะการจัดการและการทองเที่ยว

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง รานมอธ ฟลาเวอร รานมอธ ฟลาเวอร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065030005 03/03/2565 - -

1783 ขออนุมัติซื้อพวงกุญแจพลาสติก สําหรับ 

จัดเก็บ (หอย) กุญแจศูนยเครือขายการ

พัฒนากําลังคนดานการทองเที่ยว และหองที่

ปรับปรุงใหม

465.58 465.58 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065030009 07/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1784 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสารแบบ, คูมือการ

ใชงานระบบตางๆ, คูมือการใชงานเครื่องครัว

 ของศูนยเครือขายการพัฒนากําลังคนดาน

การทองเที่ยว และหองที่ปรับปรุงใหม

5,095.00 5,095.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065030027 07/03/2565 - -

1785 ขออนุมัติจางเหมาทํากุญแจหอง ภายในศูนย

เครือขายการพัฒนากําลังคนดานการ

ทองเที่ยว และหองที่ปรับปรุงใหม รวม 131 

กอก

3,930.00 3,930.00 เฉพาะเจาะจง รานกมลการกุญแจ รานกมลการกุญแจ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065030028 07/03/2565 - -

1786 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 4 รายการสําหรับ

ใชใน โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลศิษย

เกา และการบริหารลูกคาสัมพันธ (10มีค65)

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065030030 09/03/2565 - -

1787 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึกสําหรับศิษยเกา 8 ชุด

 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลศิษยเกา 

และการบริหารลูกคาสัมพันธ (10มีค65)

3,920.00 3,920.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065030029 09/03/2565 - -

1788 ขออนุมัติจางเหมาบริการกําจัดปองกันหนู 

ภายใน-ภายนอก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

คณะการจัดการและการทองเที่ยว ระยะเวลา

 7 เดือน (ม.ีค. - ก.ย. 65)

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนพลัส เพสท 

คอนโทรล จํากัด

บริษัท กรีนพลัส เพสท คอนโทรล

 จํากัด

มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400065030001 15/03/2565 - -

1789 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําเอกสารและ

ประสานงาน ภายในเครือขายพัฒนาสหกิจ

ศึกษาภาคตะวันออก 1 งาน

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา  แกวแหวน นายบูรพา  แกวแหวน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065030044 15/03/2565 - -

1790 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 3

 คัน 4 วัน ในโครงการทัศนศึกษาและฝก

ปฏิบัติงานมัคคุเทศก เสนทางภาคอีสานใต

และโครงการทัศนศึกษาและฝกปฏิบัติงาน

มัคคุเทศก เสนทางพระบรมมหาราชวัง วัด

ในกรุงเทพมหานคร (21-24มีค65)

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด นอง

หนึ่งทรานสปอรต

หางหุนสวนจํากัด นองหนึ่งทราน

สปอรต

มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065030046 17/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1791 ขออนุมัติจางถายเอกสารและเย็บเลม

หลักสูตรปริญญาตรี 3 หลักสูตร (3,678 

แผน) เพื่อสําหรับสงหลักสูตรที่ผานใหกอง

บริการการศึกษารับรองหลักสูตรฯ

1,839.00 1,839.00 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065030045 17/03/2565 - -

1792 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําเอกสาร และ

ประสานงานเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา

ภาคตะวันออก 1 งาน (6งวด) (เม.ย.-ก.ย. 65)

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา  แกวแหวน นายบูรพา  แกวแหวน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400065030004 28/03/2565 - -

1793 ขออนุมัติซื้อวัสดุตกแตงสถานที่ (ธงสี งานวัด 

ธงเหลี่ยม) ในโครงการ อนุรักษสืบสาน

ประเพณีสงกรานต ประจําป พ.ศ. 2565 

(1เมย65)

507.18 507.18 เฉพาะเจาะจง รานจานชาม บางแสน รานจานชาม บางแสน มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065030064 30/03/2565 - -

1794 ขออนุมัติจางทําปายไวนิล 1 ผืน ในโครงการ

 อนุรักษสืบสานประเพณีสงกรานต ประจําป

 พ.ศ. 2565 (1เมย65)

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ราน PP Sign Maker & 

Solution

ราน PP Sign Maker & Solution มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065030063 30/03/2565 - -

1795 ขออนุมัติจางทํา(สําเนา)กุญแจ 8 ดอก 

กุญแจหองประชุมใหญ และหองจัดเลี้ยง ชั้น 

5 เพื่อดูแลจัดการการใชหองประชุมและหอง

จัดเลี้ยง

240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง รานกมลการกุญแจ รานกมลการกุญแจ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065030059 30/03/2565 - -

1796 ขออนุมัติจางถายเอกสารแบบแปลน A3 งาน

ปรับปรุงหองประชุมใหญและหองจัดเลี้ยง ชั้น

 5 (40 แผน) เพื่อจัดเก็บขอมูลในการดูแล

หองประชุมและหองจัดเลี้ยง

280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065030058 30/03/2565 - -

1797 ขออนุมัติจางจัดดอกไมตกแตงสถานที่ 

สําหรับใชในงานพิธี ในโครงการ อนุรักษสืบ

สานประเพณีสงกรานต ประจําป พ.ศ. 2565 

(1เมย65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง รานมอธ ฟลาเวอร รานมอธ ฟลาเวอร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065030062 30/03/2565 - -

1798 ขออนุมัติจางถายเอกสารหลักสูตร mm in 

ITM (2,130 แผน) เพื่อเปนเอกสารนําเขา

วาระประชุมสภาวิชาการพิจารณา ครั้งที่ 2

1,065.00 1,065.00 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065030057 30/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1799 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัตถุดิบและ

อุปกรณในการจัดเตรียมอาหาร ภาคปฏิบัติ 

ครั้งที่ 2

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สยามแม็คโคร 

จํากัด (มหาชน) 2.บริษัท 

เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด 3.

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร

 จํากัด (มหาชน)

1.บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) 2.บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รี

เทล จํากัด 3.บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร

เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

ราคาต่ําที่สุด PR2600065030003 01/03/2565 - -

1800 ขอความเห็นชอบในการจางเหมาบริการ

ถายภาพบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิติวุฒิ ลือเลิศบริการ นายฐิติวุฒิ ลือเลิศบริการ ราคาต่ําที่สุด PR2600065030018 02/03/2565 - -

1801 ขอความเห็นชอบในการจัดจางเหมารถตูปรับ

อากาศ ระหวางวันที่ 13 - 15 มีนาคม พ.ศ. 

2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง อธิปรถเชานครพนม อธิปรถเชานครพนม ราคาต่ําที่สุด PR2600065030019 03/03/2565 - -

1802 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อหมึก

เครื่องพิมพสําหรับใชในสํานักงาน

20,929.20 20,929.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร อิ๊งค 

คอมพิวเตอร เซอรวิส จํากัด

บริษัท มิสเตอร อิ๊งค คอมพิวเตอร 

เซอรวิส จํากัด

ราคาต่ําที่สุด PR2600065030023 09/03/2565 - -

1803 ขอความเห็นชอบในการจัดจางทําปายไวนิล

และดอกไมสําหรับประดับพิธีลงนาม

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท คีรีแสนดี จํากัด  2.

รานดอกไมเจียมจิตต

1.บริษัท คีรีแสนดี จํากัด 2.ราน

ดอกไมเจียมจิตต

ราคาต่ําที่สุด PR2600065030029 09/03/2565 - -

1804 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณใช

ในสํานักงาน

5,690.04 5,690.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2600065030030 09/03/2565 - -

1805 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัตถุดิบและ

อุปกรณในการจัดเตรียมอาหาร ภาคปฏิบัติ 

ครั้งที่ 3

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สยามแม็คโคร 

จํากัด (มหาชน) 2.บริษัท 

เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด

1.บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) 2.บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รี

เทล จํากัด

ราคาต่ําที่สุด PR2600065030028 09/03/2565 - -

1806 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซม

เครื่องปรับอากาศ อาคารหอพักนิสิต

วิทยาลัยนานาชาติ

40,446.00 40,446.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาต่ําที่สุด PR2600065030039 16/03/2565 - -

1807 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อไสกรองน้ํา 2,720.00 2,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟลเตอร มารท จํากัด บริษัท ฟลเตอร มารท จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2600065030040 16/03/2565 - -

1808 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัตถุดิบและ

อุปกรณในการจัดเตรียมอาหาร ภาคปฏิบัติ 

ครั้งที่ 4

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สยามแม็คโคร 

จํากัด (มหาชน) 2.บริษัท 

เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด 3.

หางหุนสวนจํากัด บาง

แสนเบเกอรี่

1.บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) 2.บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รี

เทล จํากัด 3.หางหุนสวนจํากัด 

บางแสนเบเกอรี่

ราคาต่ําที่สุด PR2600065030036 16/03/2565 - -

1809 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อดินสอ ๒B 

จํานวน ๑๐,๐๐๐ แทง

22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเอ็ม อินดัสเตรียล

 จํากัด

บริษัท ทีทีเอ็ม อินดัสเตรียล จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2600065030041 17/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1810 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อน้ํายาทําความ

สะอาดฆาเชื้อ ขนาด 5 ลิตร จํานวน 2 

แกลลอน

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น

เตอร จํากัด (มหาชน)

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน)

ราคาต่ําที่สุด PR2600065030051 23/03/2565 - -

1811 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อน้ําดื่ ม 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

ราคาต่ําที่สุด PR2600065030057 28/03/2565 - -

1812 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัตถุดิบและ

อุปกรณในการจัดเตรียมอาหาร ภาคปฏิบัติ 

ครั้งที่ 5

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สยามแม็คโคร 

จํากัด (มหาชน) 2.บริษัท 

เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด

1.บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) 2.บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รี

เทล จํากัด

ราคาต่ําที่สุด PR2600065030062 29/03/2565 - -

1813 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมอาง

ลางหนา ชักโครกและหนาตางภายในหองพัก

นิสิต อาคารหอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล สมพร นายสมพล สมพร ราคาต่ําที่สุด PR2600065030063 29/03/2565 - -

1814 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อของที่ระลึก 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูวารา เทอราป จํากัด บริษัท ภูวารา เทอราป จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2600065030072 31/03/2565 - -

1815 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อแบตเตอรี่แหง 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง รานธนาดล รานธนาดล ราคาต่ําที่สุด PR2600065030074 31/03/2565 - -

1816 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อยาสามัญ

ประจําบาน

9,764.00 9,764.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรฟาสซิโน จํากัด บริษัท โปรฟาสซิโน จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2600065030073 31/03/2565 - -

1817 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อสาย HDMI TO

 VGA

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2600065030065 29/03/2565 - -

1818 ขอความเห็นชอบในการจัดจางตกแตงสวน

ภายในและรอบนอกอาคารศูนยปฏิบัติการ

โรงแรม

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศรี  โคตรพัฒน นางเพ็ญศรี  โคตรพัฒน ราคาต่ําที่สุด PR2600065030064 29/03/2565 - -

1819 ขออนุมัติจัดจางซักรีดผาในศูนยบริการ

การแพทยแผนไทยฯ เดือนมีนาคม 2565

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิธร อุทุมทอง  / 

เสนอราคา 3,000 บาท

น.ส.ศศิธร อุทุมทอง  / เสนอราคา

 2,985 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2700065030001 01/03/2022 - -

1820 ขออนุมัติเบิกคาถายเอกสาร 2,025.00 2,025.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข/ เสนอราคา 

2,025 บาท

รุงรัตน แสงสุข/ เสนอราคา 

1,636.20 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2700065030002 01/03/2022 - -

1821 ขออนุมัติเบิกคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการ

พัฒนากําลังคนดานแพทยแผนไทยและสปาฯ

 วันที่ 16 มีนาคม 2565

5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด /

เสนอราคา 5,136 บาท

บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด /เสนอ

ราคา 5,136 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2700065030003 01/03/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1822 ขออนุมัติเบิกคาจัดชื้อวัสดุอุปกรณรายวิชา

สุขภาพจิตสําหรับแพทยแผนไทย กิจกรรมที่ 

3 หอมหวนรัญจวนใจ

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานสัมมาชีพ เปรมกมลการ

พิมพ รานจานชามบางแสน 

รานก.ไกเครื่องเขียน/เสนอ

ราคา 2,500 บาท

รานสัมมาชีพ เปรมกมลการพิมพ 

รานจานชามบางแสน รานก.ไก

เครื่องเขียน/เสนอราคา 2,489 

บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2700065030007 04/03/2022 - -

1823 ขออนุมัติเบิกคาจัดซื้อยาสมุนไพร-

ศูนยบริการการแพทยแผนไทย เดือนมีนาคม

 2565

8,813.00 8,813.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษสุข จํากัด/ 

เสนอราคา 8,813 บาท

บริษัท รักษสุข จํากัด/ เสนอราคา

 8,694 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2700065030010 10/03/2022 - -

1824 ขออนุมัติเบิกคาใชจายโครงการฝกทักษะดาน

วิชาชีพรายวิชาเวชกรรมไทยประยุกต 1

9,210.00 9,210.00 เฉพาะเจาะจง รานพรรณยาฟารมาซี และ

รานคาสวัสดิการ ม.บูรพา/

เสนอราคา 9,210 บาท

รานพรรณยาฟารมาซี และรานคา

สวัสดิการ ม.บูรพา/เสนอราคา 

9,210 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2700065030011 14/03/2022 - -

1825 ขออนุมัติเบิกคาจัดซื้อน้ํายาดับเพลิง ชนิด

เคมีแหง

3,370.50 3,370.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันแสน ซัพพลาย 

จํากัด/เสนอราคา 3,370.50

 บาท

บริษัท พันแสน ซัพพลาย จํากัด/

เสนอราคา 3,370.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2700065030012 17/03/2022 - -

1826 ขออนุมัติเบิกคาจัดจางซักรีดผาใน

ศูนยบริการการแพทยแผนไทย เดือนเมษายน

 2565

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร  อุทุมทอง  / 

เสนอราคา 3,000 บาท

นางสาวศศิธร  อุทุมทอง  / เสนอ

ราคา 855 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2700065030013 31/03/2022 - -

1827 ขออนุมัติเบิกคาถายเอกสาร 2,025.00 2,025.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข  / เสนอ

ราคา 2,025 บาท

รุงรัตน แสงสุข  / เสนอราคา 

2,025 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2700065030014 31/03/2022 - -

1828 ขออนุมัติซื้อเบิกเงินคาจัดซื้อตนไมเพื่อปลูก

ทดแทนตนไมเดิมที่ตาย และปลูกเพื่อใหเพิ่ม

พื้นที่

11,210.00 11,210.00 เฉพาะเจาะจง ธนาภพพันธุไม ธนาภพพันธุไม สินคาดี มีคุรภาพ ราคาต่ําสุด PR2800065030003 01/03/2022 - -

1829 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาจัดซื้อวัสดุเพื่อทํา

คางแกวมังกรในฟารมเกษตรของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

7,375.00 7,375.00 เฉพาะเจาะจง รานสินวัฒนา รานสินวัฒนา สินคาดี มีคุรภาพ ราคาต่ําสุด PR2800065030001 01/03/2022 - -

1830 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาจัดซื้อวัสดุสําหรับ

ปรับปรุงระบบทอน้ําในฟารมเกษตรของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

356.00 356.00 เฉพาะเจาะจง รานสินวัฒนา รานสินวัฒนา สินคาดี มีคุรภาพ ราคาต่ําสุด PR2800065030002 01/03/2022 - -

1831 ขออนุมัติจัดซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง

สําหรับใชที่ฟารมเกษตรของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

2,107.00 2,107.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนา

นคร จํากัด

สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร 

จํากัด

สินคาดี มีคุรภาพ ราคาต่ําสุด PR2800065030012 03/03/2022 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1832 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาจัดซื้อวัสดุการ

เรียนการสอน รายวิชาฝกงานฟารม 3 รหัส 

76339159 อ.ไพทูล แกวหอม

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวงครักษ เกษชม นางวงครักษ เกษชม สินคาดี มีคุรภาพ ราคาต่ําสุด PR2800065030013 08/03/2022 - -

1833 ขออนุมัติซื้อเบิกเงินคาจัดซื้อวัสดุลวดเชื่อม

เพื่อทําคางแกวมังกรในฟารมเกษตรของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง รานสินวัฒนา รานสินวัฒนา สินคาดี มีคุรภาพ ราคาต่ําสุด PR2800065030017 25/03/2022 - -

1834 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาสายพานเรียบ 

เบอร 81 สําหรับซอมแซมรถไถเดินตาม

พรอมพวงของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

395.90 395.90 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยประดิษฐ วัฒนา หจก.ชัยประดิษฐ วัฒนา สินคาดี มีคุรภาพ ราคาต่ําสุด PR2800065030016 25/03/2022 - -

1835 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับการเรียนการสอน

ของสาขากายภาพบําบัด จํานวน 4 รายการ 

(งานพัสด)ุ

3,800.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง ราน 20 บาท (บางพระ) 

ราคาที่เสนอ 300.00 บาท 

และมหาวิทยาลัยมหิดล 

ราคาที่เสนอ 3,450.00 บาท

ราน 20 บาท (บางพระ) ราคาที่

ตกลงซื้อ 300.00 บาท และ

มหาวิทยาลัยมหิดล ราคาที่ตกลง

ซื้อ 3,450.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065030006 02/03/2022 - -

1836 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับการเรียนการสอน

ของสาขากายภาพบําบัด จํานวน 3 รายการ 

(งานพัสด)ุ

14,712.50 14,712.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เพียร

เจริญ เซลล แอนด เซอรวิส 

ราคาที่เสนอ 14,712.50 

บาท

หางหุนสวนจํากัด เพียรเจริญ 

เซลล แอนด เซอรวิส ราคาที่ตก

ลงซื้อ 14,712.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065030007 02/03/2022 - -

1837 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 91 จํานวน

 2.750 ลิตร (เงินหมุน)

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด (มหาชน)

 ราคาที่เสนอ 100.00 บาท

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคา

ปลีก จํากัด (มหาชน) ราคาที่ตก

ลงซื้อ 100.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065030005 02/03/2022 - -

1838 ขออนุมัติจัดซื้อไมโครโฟน จํานวน 2 ชิ้น เพื่อ

ใชสําหรับการเรียนการสอนของสาขา

กายภาพบําบัด

638.00 638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด ราคาที่เสนอ 638.00

 บาท

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 638.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065030017 03/03/2022 - -

1839 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก

สวน จํานวน 1 เครื่อง (หอง 110)

46,010.00 46,010.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร ราคาที่เสนอ 

46,010.00 บาท

ณัฐแอร ราคาที่ตกลงซื้อ 

46,010.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO3600065030002 04/03/2022 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1840 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน

 9 รายการ เพื่อใชสําหรับการจัดการเรียน

การสอนรายวิชา 68644361 โครงงานวิจัย

ทางโภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร

ประจําปการศึกษา 2564 กลุมกลุมของอริสา

 อุดมกิตติพร (งานพัสด)ุ

666.00 599.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) ราคาที่เสนอ 

666.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) ราคาที่ตกลงซื้อ 599.75

 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065030028 07/03/2022 - -

1841 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน

 8 รายการ เพื่อใชสําหรับการจัดการเรียน

การสอนรายวิชา 68644361 โครงงานวิจัย

ทางโภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร

ประจําปการศึกษา 2564 (งานพัสด)ุ

1,668.50 1,617.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล 

จํากัด สาขาชลบุรี สาขาที่ 

00140 ราคาที่เสนอ 

198.50 บาท และบริษัท พ.ี

เอส. ฟูดส แอนด แพคเกจ

จิ้ง เฮาส จํากัด ราคาที่เสนอ

 1,419.00 บาท

บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด 

สาขาชลบุรี สาขาที่ 00140 ราคา

ที่ตกลงซื้อ 198.50 บาท และ

บริษัท พี.เอส. ฟูดส แอนด 

แพคเกจจิ้ง เฮาส จํากัดราคาที่ตก

ลงซื้อ 1,419.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065030027 07/03/2022 - -

1842 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องรีดแปง แบบมือหมุน 

จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชสําหรับการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชา 68644361 

โครงงานวิจัยทางโภชนบําบัดและการกําหนด

อาหาร ประจําปการศึกษา 2564 (งานพัสด)ุ

1,027.20 1,027.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีทีเค โซลูชั่น แอนด

 ซัพพลายส จํากัด 

(สํานักงานใหญ) ราคาที่

เสนอ 1,027.20 บาท

บริษัท พีทีเค โซลูชั่น แอนด ซัพ

พลายส จํากัด (สํานักงานใหญ) 

ราคาที่ตกลงซื้อ 1,027.20 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065030024 07/03/2022 - -

1843 ขออนุมัติจัดจางติดตั้งชุดประตูกระจก

อลูมิเนียม จํานวน 1 งาน (หอง 110)

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เสียงสังข ราคา

ที่เสนอ 30,000.00 บาท

นายสมศักดิ์ เสียงสังข ราคาที่ตก

ลงจาง 30,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO3600065030003 07/03/2022 - -

หนา้ 197



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1844 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน

 16 รายการ เพื่อใชสําหรับการจัดการเรียน

การสอนรายวิชา 68644361 โครงงานวิจัย

ทางโภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร 

ประจําปการศึกษา 2564 (งานพัสด)ุ กลุม

เคกกลวยหอม

1,722.00 1,492.00 เฉพาะเจาะจง นางกิมหงษ เกลื่อนวัน 

ราคาที่เสนอ 120 บาท, 

บริษัท มิสเตอร.ด.ีไอ.วาย.

(กรุงเทพ) จํากัด ราคาที่

เสนอ 174 บาท, บริษัท 

เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด 

สาขาบางแสน สาขาที่ 

00083 ราคาที่เสนอ 97 

บาท และบริษัท สยามแม็ค

โคร จํากัด (มหาชน) ราคาที่

เสนอ 1,101.00 บาท

นางกิมหงษ เกลื่อนวัน ราคาที่

เสนอซื้อ 120 บาท, บริษัท 

มิสเตอร.ด.ีไอ.วาย.(กรุงเทพ) จํากัด

 ราคาที่เสนอซื้อ 174 บาท, บริษัท

 เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด สาขา

บางแสน สาขาที่ 00083 ราคาที่

เสนอซื้อ 97 บาท และบริษัท 

สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 

ราคาที่เสนอซื้อ 1,101.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065030035 09/03/2022 - -

1845 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการ จํานวน 4 

รายการ เพื่อใชสําหรับการจัดโครงการศึกษา

ดูงานบทบาทนักกายภาพบําบัดการกีฬาและ

กรณีศึกษาในรายวิชากายภาพบําบัดทางกีฬา

 ประจําปการศึกษา 2564 (งานพัสด)ุ

900.00 876.00 เฉพาะเจาะจง ราน 20 บาท (บางพระ) 

ราคาที่เสนอ 520.00 บาท 

และบริษัท ดีฟารมาซี จํากัด

 สาขาที่ 00007 (บางแสน) 

ราคาที่เสนอ 356.00 บาท

ราน 20 บาท (บางพระ) ราคาที่

ตกลงซื้อ 520.00 บาท และบริษัท

 ดีฟารมาซี จํากัด สาขาที่ 00007 

(บางแสน) ราคาที่ตกลงซื้อ 

356.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065030036 10/03/2022 - -

1846 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับการเรียนการสอน

ของสาขากายภาพบําบัด จํานวน 1 รายการ

1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

1,950.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 1,950.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065030043 11/03/2022 - -

1847 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 

รายการ เพื่อใชในการเรียนการสอนรายวิชา

บริการ ซึ่งประกอบดวยวิชาวิทยาภูมิคุมกัน

ทางการแพทย รหัสวิชา 68431259 สําหรับ

สาขาชีวเวชศาสตรและสาขาโภชนบําบัด 

รายวิชา 680323 สําหรับคณะแพทยศาสตร

 ป 2 และ 3

34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮาสเซน เบอรนส

ไตน จํากัด ราคาที่เสนอ 

34,000.00 บาท

บริษัท เฮาสเซน เบอรนสไตน 

จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 34,000.00

 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065030045 11/03/2022 - -

หนา้ 198



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1848 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถตู จํานวน 1 

คัน เพื่อรับ - สง รองศาสตราจารย ดร.สุดา 

สุวรรณาภิรมย เขารวมประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ ในวันที่ 17 

มีนาคม 2565

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษเทพ  บุญนาค 

ราคาที่เสนอ 3,200.00 บาท

นายพงษเทพ  บุญนาค ราคาที่ตก

ลงจาง 3,200.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065030047 11/03/2022 - -

1849 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 

รายการ เพื่อใชในการเรียนการสอนรายวิชา

บริการ ซึ่งประกอบดวยวิชาวิทยาภูมิคุมกัน

ทางการแพทย รายวิชา 68431259 สําหรับ

สาขาชีวเวชศาสตรและสาขาโภชนบําบัด 

รายวิชา 680323 สําหรับคณะแพทยศาสตร

 ป 2 และ 3

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร แอด

วานซ จํากัด ราคาที่เสนอ 

6,000.00 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ 

จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 6,000.00 

บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065030044 11/03/2022 - -

1850 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการเปลี่ยนสาย 

HDMI พรอมติดตั้ง จํานวน 1 งาน

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสัตยา อินธิเดช ราคาที่

เสนอ 6,500.00 บาท

นายสัตยา อินธิเดช ราคาที่ตกลง

จาง 6,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065030042 11/03/2022 - -

1851 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 11 

รายการ เพื่อใชในการเรียนการสอนรายวิชา

บริการ ซึ่งประกอบดวยวิชาวิทยาภูมิคุมกัน

ทางการแพทย รายวิชา 68431259 สําหรับ

สาขาชีวเวชศาสตรและสาขาโภชนบําบัด 

รายวิชา 680323 สําหรับคณะแพทยศาสตร

 ป 2 และ 3

8,010.00 8,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

8,010.00 บาท

บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 8,010.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065030046 11/03/2022 - -

1852 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถตู จํานวน 2 

วัน เพื่อรับ - สง คณาจารย และนิสิต เขารวม

โครงการศึกษาดูงานบทบาทนัก

กายภาพบําบัดการกีฬาและกรณีศึกษาใน

รายวิชากายภาพบําบัดทางกีฬา ประจําป

การศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 12 - 13 

มีนาคม 2565 (งานพัสด)ุ

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภูศรี ราคาที่

เสนอ 1,500.00 บาท และ

นายวิโรจน ทองระอา ราคา

ที่เสนอ 1,500.00 บาท 

และนายพีรรวิชช ศรีเจริญ

เดชา ราคาที่เสนอ 

1,500.00 บาท

นายศุภพล ภูศรี ราคาที่ตกลงจาง 

1,500.00 บาท และนายวิโรจน 

ทองระอา ราคาที่ตกลงจาง 

1,500.00 บาท และนายพีรรวิชช 

ศรีเจริญเดชา ราคาที่ตกลงจาง 

1,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065030054 15/03/2022 - -

หนา้ 199



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1853 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน

 6 รายการ เพื่อใชในการเรียนการสอนทุก

รายวิชา สําหรับนิสิตคณะแพทยศาสตร

11,695.10 11,695.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

11,695.10 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 11,695.10 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065030055 16/03/2022 - -

1854 จัดจางเหมาบริการรถตู จํานวน 1 คัน เพื่อรับ

 - สง คณบดีและรองคณบดี เขารวมพิธีลง

นามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ ในวันที่ 

17 มีนาคม 2565 (เงินหมุน)

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาที่

เสนอ 3,200.00 บาท

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาที่ตกลง

จาง 3,200.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065030056 16/03/2022 - -

1855 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการเดินทอน้ําประปา

 จํานวน 1 งาน (หอง 110)

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จําปาบุรี ราคาที่

เสนอ 5,500.00 บาท

นายสมชาย จําปาบุรี ราคาที่ตกลง

จาง 5,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065030079 25/03/2022 - -

1856 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 

รายการ เพื่อใชในการเรียนการสอนรายวิชา

บริการ ซึ่งประกอบดวยวิชาวิทยาภูมิคุมกัน

ทางการแพทย รหัสวิชา 680323 สําหรับ

คณะแพทยศาสตร ป 2 และ 3

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร แอด

วานซ จํากัด ราคาที่เสนอ 

5,400.00 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ 

จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 5,400.00 

บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065030083 25/03/2022 - -

1857 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับการรักษา จํานวน

 2 รายการ เพื่อใชสําหรับการรักษาผูปวย 

และการปฏิบัติงานของคลินิกกายภาพบําบัด

 คณะสหเวชศาสตร

1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

1,819.00 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 1,819.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065030085 25/03/2022 - -

1858 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 

รายการ เพื่อใชในการเรียนการสอนรายวิชา

บริการ ซึ่งประกอบดวยวิชาวิทยาภูมิคุมกัน

ทางการแพทย รหัสวิชา 680323 สําหรับ

คณะแพทยศาสตร ป 2 และ 3

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด ราคาที่

เสนอ 8,560.00 บาท

บริษัท กิบไทย จํากัด ราคาที่ตก

ลงซื้อ 8,560.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065030084 25/03/2022 - -

1859 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน

 8 รายการ เพื่อใชในการเรียนการสอน

รายวิชา 68630561 หลักการจัดการการ

บริหารอาหาร รายวิชา 68644361 

โครงงานวิจัยทางโภชนบําบัดและการกําหนด

อาหาร

2,531.00 2,531.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

2,531.00 บาท

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 2,531.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065030081 25/03/2022 - -

หนา้ 200



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1860 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 

รายการ เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน

รายวิชา 68248259 (โปรเจคอ.ทิษฎยา)

3,680.80 3,680.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

3,680.80 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 3,680.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065030088 28/03/2022 - -

1861 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับคลินิก

กายภาพบําบัด จํานวน 11 รายการ

3,736.80 3,736.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

3,736.80 บาท

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 3,736.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065030086 28/03/2022 - -

1862 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารเขาเลม จํานวน 3

 เลม เพื่อใชสําหรับสงเลมหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 (งานพัสด)ุ

586.50 586.50 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา วรดิถี ราคาที่

เสนอ 586.50 บาท

นางสาวยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลง

จาง 586.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065030091 29/03/2022 - -

1863 ขอออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับการเรียนการ

สอนของสาขากายภาพบําบัด จํานวน 2 

รายการ

6,253.25 6,253.25 เฉพาะเจาะจง รานนองหนึ่งเครื่องนอน 

ราคาที่เสนอ 4,140.00 บาท

 และ หางหุนสวนจํากัด 

ชาญศิลปแมทเทรส ราคาที่

เสนอ 2,113.25 บาท

รานนองหนึ่งเครื่องนอน ราคาที่

ตกลงซื้อ 4,140.00 บาท และ 

หางหุนสวนจํากัด ชาญศิลปแมท

เทรส ราคาที่ตกลงซื้อ 2,113.25 

บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065030089 29/03/2022 - -

1864 ขออนุมัติจัดซื้อชุดตรวจโควิท-19 จํานวน 60

 ชุด

2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิพราวด จํากัด 

ราคาที่เสนอ 2,889.00 บาท

บริษัท เมดิพราวด จํากัด ราคาที่

ตกลงซื้อ 2,889.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065030090 29/03/2022 - -

1865 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับการเรียนการสอน

ของสาขากายภาพบําบัด จํานวน 1 รายการ

8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อินทิเมท 

เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 

8,025.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด อินทิเมท เทรด

ดิ้ง ราคาที่ตกลงซื้อ 8,025.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065030094 30/03/2022 - -

1866 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารและจัดทําเลม

ฝกงาน และจัดซื้อกลองพัสดุ สําหรับ

โครงการฝกปฏิบัติงานกายภาพบําบัดทาง

คลินิก 5

4,710.00 4,122.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาที่ 

0225 ราคาที่เสนอ 672.00

 บาท และนางสาวยลดา วร

ดิถี ราคาที่เสนอ 3,450.00 

บาท

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาที่ 0225 

ราคาที่ตกลงซื้อ 672.00 บาท 

และนางสาวยลดา วรดิถี ราคาที่

ตกลงซื้อ 3,450.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065030095 30/03/2022 - -

1867 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 

1 คัน (เงินหมุน)

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา 

ราคาที่เสนอ 2,200.00 บาท

พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตก

ลงจาง 2,200.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065030099 31/03/2022 - -

หนา้ 201



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1868 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการงานรื้อโตะ

ปฏิบัติการพรอมติดตั้ง จํานวน 5 ชุด

91,000.00 91,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัตยา อินธิเดช ราคาที่

เสนอ 91,000.00 บาท

นายสัตยา อินธิเดช ราคาที่ตกลง

จาง 91,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO3600065030004 31/03/2022 - -

1869 ขออนุมัติคาบริการ ตรวจเช็คเครื่องซักผา 

จํานวน 1 งาน (งานพัสด)ุ

856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค เค ฟอรเวิรด 

เซอรวิส จํากัด ราคาที่เสนอ

 856.00 บาท

บริษัท เค เค ฟอรเวิรด เซอรวิส 

จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 856.00 

บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065030098 31/03/2022 - -

1870 จางซักผาอบรีดผา จํานวน 15 ผืน 1,175.00 1,175.00 เฉพาะเจาะจง ราน สีหาดี ซัก อบ รีด ราน สีหาดี ซัก อบ รีด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065030010 01/03/2565 - -

1871 ซื้อหมึกสําหรับเครื่องถายเอกสารยี่หอริโก 

จํานวน 4 หลอด

18,410.00 18,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065030001 01/03/2565 - -

1872 ซื้อแบตเตอรี่ถานกระดุมลิเธียม จํานวน 50 

กอน

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065030034 02/03/2565 - -

1873 ซื้อวัสดุสําหรับงานชาง (รายละเอียดตาม

แบบฟอรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน/

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)

519.00 519.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ รานไพรเวชคาวัสดุ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065030035 02/03/2565 - -

1874 ซื้อวัสดุ ขาตั้งเสาธง จํานวน 2 อัน เสาธง 

จํานวน 2 ตน  ธง วปร. จํานวน 6 ผืน ธงชาติ

 จํานวน 6 ผืน

1,560.00 1,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065030036 02/03/2565 - -

1875 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน

 1 คัน สําหรับเดินทางเขารวมอบรม ณ บจ.

เออารไอที ระหวางวันที่ 8-9 มีนาคม 2565

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065030058 03/03/2565 - -

1876 ซื้อน้ํามันสําหรับเติมรถจักรยานยนตของคณะ 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065030066 07/03/2565 - -

1877 ซื้อจานบันทึกขอมูล (Hard disk) จํานวน 2 

ตัว

39,800.00 39,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065030002 07/03/2565 - -

1878 ขอซื้อน้ําจืด จํานวน 20,000 ลิตร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ลุงชลอ น้ําจืด ลุงชลอ น้ําจืด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065030088 10/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1879 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน

 1 คัน  สําหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา 

ชลบุรี ถึง สวนนงนุช พัทยา ในวันที่ 15 

มีนาคม 2565

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065030094 14/03/2565 - -

1880 ซื้อน้ําดื่มถัง จํานวน 31 ถัง 1,085.00 1,085.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน น้ําดื่มบานและสวน ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065030095 14/03/2565 - -

1881 ซื้อของที่ระลึก (อาหารทะเลแหง) 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิภาพร พรายน้ํา นางสาวทิภาพร พรายน้ํา ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065030114 21/03/2565 - -

1882 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน

 1 คัน สําหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี

 ถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก ในวันที่ 22 มีนาคม 2565

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065030115 21/03/2565 - -

1883 คาจางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ 1 

คัน จํานวน 2 วัน สําหรับเดินทางจาก ม.

บูรพา ชลบุรี ถึง สนามบิลสุวรรณภูมิ ในวันที่

 22 มีนาคม 2565 และ สําหรับเดินทางกลับ

จาก สนามบิลสุวรรณภูมิ ถึง ม.บูรพา ชลบุรี 

ในวันที่ 24 มีนาคม 2565

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065030116 21/03/2565 - -

1884 ซื้อน้ําจืด จํานวน 40,000 ลิตร 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ลุงชลอ น้ําจืด ลุงชลอ น้ําจืด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065030130 22/03/2565 - -

1885 ซื้อวัสดุ ชุดตรวจโควิด-19 จํานวน 480 กลอง

 และ หนากากอนามัยทางการแพทย จํานวน

 1 กลอง สําหรับใชในโครงการคายฝกพัฒนา

ซอฟตแวร

28,401.91 28,401.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065030003 24/03/2565 - -

1886 จางเหมายานพาหนะรถโคช (บัสปรับอากาศ)

 จํานวน 3 คัน สําหรับเดินทางไปกลับ ม.

บูรพา ชลบุรี ถึง โรงแรมลองบีช การเดน 

พัทยา ระหวางวันที่ 13-14 เมษายน 2565

70,200.00 70,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนซิสเตนท จํากัด บริษัท คอนซิสเตนท จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065030004 24/03/2565 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1887 คาจางเชาหองประชุม พรอมอุปกรณ จํานวน

 1 หอง ในระหวางวันที่ 13 - 14 เมษายน 

2565

19,800.00 19,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนซิสเตนท จํากัด บริษัท คอนซิสเตนท จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065030005 24/03/2565 - -

1888 จางเหมาแมบานทําความสะอาดพื้นที่ที่ใชใน

การจัดโครงการคายฝกพัฒนาซอฟตแวร ณ 

อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ในระหวาง

วันที่ 7- 12 เมษายน 2565

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ ติดไชย นางสาววันเพ็ญ ติดไชย ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065030137 23/03/2565 - -

1889 ซื้อสายสัญญาณเสียง จํานวน 4 เสน 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065030162 25/03/2565 - -

1890 ซื้อบาลาสตอิเล็กทรอนิคส จํานวน 12 อัน 

และหลอดฟลูออเรสเซนต จํานวน 80 หลอด

13,540.00 13,540.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065030006 29/03/2565 - -

1891 ซื้อหมึกสําหรับเครื่องถายเอกสารยี่หอริโก 

จํานวน 4 หลอด

18,410.00 18,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065030007 29/03/2565 - -

1892 ซื้ออุปกรณควบคุมการทํางาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 6 ชิ้น

11,100.00 11,100.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065030008 29/03/2565 - -

1893 ซื้อโตะอเนกประสงคขาเหล็ก จํานวน 1 ตัว 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง ราน อรุณวิศวกรรม ราน อรุณวิศวกรรม ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065030010 29/03/2565 - -

1894 จางเหมาบริการทําปาย และประกาศนียบัตร 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา/เสนอราคา

 7,500.00 บาท

เอ็ม-เอส โฆษณา/เสนอราคา 

7,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065030009 10/03/2565 - -

1895 ซื้อวัสดุชุดปฐมพยาบาลภาคสนาม 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชน คณะเภสัชศาสตร/

เสนอราคา 2,600.00 บาท

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

 คณะเภสัชศาสตร/เสนอราคา 

2,600.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065030010 10/03/2565 - -

1896 ซื้อชุดตรวจ ATK และอุปกรณปองกันเชื้อไวรัส 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.คัทรียา  สันติภาพพงศ/

เสนอราคา 8,600.00 บาท

น.ส.คัทรียา  สันติภาพพงศ/เสนอ

ราคา 8,600.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065030011 10/03/2565 - -

1897 จางเหมาบริการรถยนต 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทองปาน  วิมลรัตน/

เสนอราคา 4,500.00 บาท

นายทองปาน  วิมลรัตน/เสนอ

ราคา 4,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065030012 10/03/2565 - -

หนา้ 204



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1898 จางเหมาจัดทําขอสอบ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง เปรมกมลการพิมพ/เสนอ

ราคา 3,500.00 บาท

เปรมกมลการพิมพ/เสนอราคา 

3,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065030013 10/03/2565 - -

1899 ซื้อหนังสือภูมิศาสตรมนุษยฉบับปรับปรุง 3,510.00 3,510.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย/เสนอราคา 

3,510.00 บาท

ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย/เสนอราคา 

3,510.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065030014 10/03/2565 - -

1900 ซื้อวัสดุในการออกภาคสนาม 8,783.00 8,783.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด/เสนอราคา 8,783.00

 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด/

เสนอราคา 8,783.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065030015 10/03/2565 - -

1901 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสัตยา อินธิเดช/เสนอ

ราคา 7,800.00 บาท

นายสัตยา อินธิเดช/เสนอราคา 

7,800.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065030016 14/03/2565 - -

1902 ซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบทางจมูก จํานวน 

1,000 ชุด

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.คัทรียา สันติภาพพงศ/

เสนอราคา 36,000.00 บาท

น.ส.คัทรียา สันติภาพพงศ/เสนอ

ราคา 36,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO3900065030002 16/03/2565 - -

1903 จางนักวิจัยศูนยภูมิภาคฯ 3 งวด เม.ย.2565-

ม.ิย. 2565

75,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิชญาดา  ประเสริฐ

ศรี/เสนอราคา 75,000.00 

บาท

นางสาววิชญาดา  ประเสริฐศร/ี

เสนอราคา 75,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO3900065030003 30/03/2565 - -

1904 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 8,532.77 8,532.77 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด/ราคาที่เสนอ 

8,532.77 บาท

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/

ราคาที่ตกลงซื้อ 8,532.77 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065030022 10/03/2565 - -

1905 ขออนุมัติจัดซื้อหลอดไฟ UVC ฆาเชื้อ 89,000.00 89,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติโชค บุญกอเกื้อ/

ราคาที่เสนอ 89,000 บาท

นายกิตติโชค บุญกอเกื้อ/ราคาที่

ตกลงซื้อ 89,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065030023 14/03/2565 - -

1906 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําสื่อสรางสรรคเพื่อใช

ในโครงการฝกออกแบบประสบการณรวมกับ

สถานประกอบการ:Awakening Marine

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชิตชัย ผดุงประเสริฐ/

ราคาที่เสนอ 40,000 บาท

นายพิชิตชัย ผดุงประเสริฐ/ราคาที่

ตกลงจาง 40,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065030026 17/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1907 ขออนุมัติจางเหมาติดตั้งเดินสายสัญญาณ 

UTP Cat6 พรอมอุปกรณ ภายใน หองพัก

อาจารยชั้น 3 อาคารคณะดนตรีและการแสดง

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน/

ราคาที่เสนอ 8,000 บาท

นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน/ราคาที่

ตกลงจาง 8,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065030025 17/03/2565 - -

1908 ขออนุมัติจางเหมาปรับปรุงหองน้ําขาย

อาคารคณะดนตรีและการแสดง

2,059.75 2,059.75 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิ

วิลอปเมนท/ราคาที่เสนอ 

2,059.75 บาท

หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอป

เมนท/ราคาที่ตกลงจาง 2,059.75

 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065030029 22/03/2565 - -

1909 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว,วัสดุ

สํานักงาน

9,340.00 9,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)/ราคาที่เสนอ 

9,340 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)/ราคาที่ตกลงซื้อ 9,340 

บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065030034 29/03/2565 - -

1910 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน 9,099.98 9,099.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด/ราคาที่เสนอ 

9,099.98

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/

ราคาที่ตกลงซื้อ 9,099.98

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065030010 07/03/2565 - -

1911 ขออนุมัติเสนอจางเหมาบริการรถยนต 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง/ราคาที่

เสนอ 20,000

นายสิทธิ ทาทอง/ราคาที่ตกลงจาง

 20,000

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065030012 08/03/2565 - -

1912 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 9 ถัง 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่เสนอ 360 น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 360 มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065030013 16/03/2565 - -

1913 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 10 แพ็ค 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่เสนอ 350 น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 350 มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065030015 17/03/2565 - -

1914 วัตถุดิบ(น้ําแข็ง,นมจืด,ขนมปง) จํานวน 3 

รายการ

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรานุช  ถิ่นกาญจน

 / ราคาที่เสนอ  450.00 

บาท, เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ.

 สาขาบางแสน

 / ราคาที่เสนอ 275.25 

บาท ,บริษัท เพรซิเดนท เบ

เกอรี่ จํากัด (มหาชน) / 

ราคาที่เสนอ 297.00 บาท

นางสาวธีรานุช  ถิ่นกาญจน / 

ราคาที่เสนอ  450.00 บาท, 

เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ. สาขาบาง

แสน

 / ราคาที่เสนอ 275.25 บาท ,

บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด 

(มหาชน) / ราคาที่เสนอ 297.00 

บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065020018 01/03/2022 - -

1915 วัตถุดิบ(เนย) จํานวน 1 รายการ 320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล 

จํากัด  สาขาบางแสน / 

ราคาที่เสนอ 320.00 บาท

บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด  

สาขาบางแสน / ราคาที่เสนอ 

320.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065030001 03/03/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1916 สินคา(วอลลไอศกรีมแทง) จํานวน 20 รายการ 9,489.39 9,489.39 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น 

บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ 

9,489.39 บาท

หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซ

ซิเนส / ราคาที่เสนอ 9,489.39 

บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065030002 07/03/2022 - -

1917 สินคา(ขนมเลย) จํานวน 4 รายการ 6,387.73 6,387.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท เสรีชัย เอ เอส แอนด

 ดี จํากัด  / ราคาที่เสนอ 

6,387.73  บาท

บริษัท เสรีชัย เอ เอส แอนด ดี 

จํากัด  / ราคาที่เสนอ 6,387.73  

บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065030004 07/03/2022 - -

1918 สินคา(นิชชินคัพ) จํานวน 4 รายการ 6,048.03 6,048.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส มารเก็ตติ้ง 

แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด  /

 ราคาที่เสนอ 6,048.03  

บาท

บริษัท เพนส มารเก็ตติ้ง แอนด 

ดิสทริบิวชั่น จํากัด  / ราคาที่เสนอ

 6,048.03  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065030005 07/03/2022 - -

1919 วัตถุดิบ(น้ําแข็ง,ขนมปง) จํานวน 2 รายการ 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรานุช  ถิ่นกาญจน

 / ราคาที่เสนอ 500.00 

บาท,บริษัท เพรซิเดนท เบ

เกอรี่ จํากัด (มหาชน)  / 

ราคาที่เสนอ 540.00 บาท

นางสาวธีรานุช  ถิ่นกาญจน / 

ราคาที่เสนอ 500.00 บาท,บริษัท 

เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด 

(มหาชน)  / ราคาที่เสนอ 540.00

 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065030003 07/03/2022 - -

1920 สินคา จํานวน 9 รายการ 5,886.00 5,886.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชานาฏ  อยูนันต 

 / ราคาที่เสนอ 1,000.00 

บาท ,บริษัท เซ็นทรัลฟูดรี

เทล จํากัด. สาขาบางแสน  /

 ราคาที่เสนอ 90.00 บาท,

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)  / ราคาที่เสนอ 

4,796.00 บาท

นางสาวสุชานาฏ  อยูนันต  / 

ราคาที่เสนอ 1,000.00 บาท ,

บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด. 

สาขาบางแสน  / ราคาที่เสนอ 

90.00 บาท,

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)  / ราคาที่เสนอ 

4,796.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065030007 09/03/2022 - -

1921 สินคา(ของเลน) จํานวน 12 รายการ 31,804.55 31,804.55 เฉพาะเจาะจง นายมานะชัย  โสนาคา  / 

ราคาที่เสนอ 9,800.00 บาท

, นายอํานวย ไชยนพกุล 

(รานอํานวยพร)  / ราคาที่

เสนอ 22,004.55 บาท

นายมานะชัย  โสนาคา  / ราคาที่

เสนอ 9,800.00 บาท, นายอํานวย

 ไชยนพกุล (รานอํานวยพร)  / 

ราคาที่เสนอ 22,004.55 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065030009 09/03/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1922 สินคา(แกวพลาสติก) จํานวน 2 รายการ 12,170.00 12,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หอมไกล ชลบุรี 

จํากัด  / ราคาที่เสนอ  

12,170.00 บาท

บริษัท หอมไกล ชลบุรี จํากัด  / 

ราคาที่เสนอ  12,170.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065030010 09/03/2022 - -

1923 วัตถุดิบและอุปกรณประกอบการขาย จํานวน

 11 รายการ

7,573.00 7,573.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) / ราคาที่เสนอ 

7,573.00  บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) / ราคาที่เสนอ 7,573.00

  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065030008 09/03/2022 - -

1924 สินคา(ซาลาเปาและขนมจีบไก) จํานวน 2 

รายการ

8,731.20 8,731.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด  / 

ราคาที่เสนอ 8,731.00  บาท

บริษัท จอมธนา จํากัด  / ราคาที่

เสนอ 8,731.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065030014 14/03/2022 - -

1925 วัตถุดิบ(เมล็ดกาแฟ) จํานวน 1 รายการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หอมไกล ชลบุรี 

จํากัด  / ราคาที่เสนอ   

10,000.00 .บาท

บริษัท หอมไกล ชลบุรี จํากัด  / 

ราคาที่เสนอ   10,000.00 .บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065030011 14/03/2022 - -

1926 สินคา(คุกกี้) จํานวน 1 รายการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมนัสนันท  จตุรัตนชัยพร

 / ราคาที่เสนอ 1,000.00  

บาท

นางมนัสนันท  จตุรัตนชัยพร / 

ราคาที่เสนอ 1,000.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065030012 14/03/2022 - -

1927 สินคา วัตถุดิบ อุปกรณประกอบการขายและ

วัสดุ จํานวน 9 รายการ

3,734.00 3,734.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรานุช  ถิ่นกาญจน

 / ราคาที่เสนอ 625.00 บาท

เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ. สาขา

บางแสน  / ราคาที่เสนอ 

72.00 บาท, บริษัท สยาม

แม็คโคร จํากัด (มหาชน)  / 

ราคาที่เสนอ  2,616.00 บาท

นางสาวธีรานุช  ถิ่นกาญจน / 

ราคาที่เสนอ 625.00 บาท

เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ. สาขาบาง

แสน  / ราคาที่เสนอ 72.00 บาท,

 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)  / ราคาที่เสนอ  

2,616.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065030015 14/03/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1928 สินคา(พาย-คุกกี้) จํานวน 1 รายการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอก จิตติวุฒิพงศ / 

ราคาที่เสนอ 1,000.00  บาท

นายเอก จิตติวุฒิพงศ / ราคาที่

เสนอ 1,000.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065030016 14/03/2022 - -

1929 สินคา(วอลลไอศกรีมแทง) จํานวน 14 รายการ 8,491.41 8,491.41 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น 

บิซซิเนส  / ราคาที่เสนอ   

8,491.41 บาท

หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซ

ซิเนส  / ราคาที่เสนอ   8,491.41

 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065030013  - -

1930 คาเครื่องแบบสําหรับบุคลากรสวนหนา 

รานคา (13 ชุด)จํานวน 1 รายการ

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเอซิสการเมนท 

จํากัด  / ราคาที่เสนอ   

3,440.05  บาท

บริษัท โอเอซิสการเมนท จํากัด  /

 ราคาที่เสนอ   3,440.05  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030070 16/03/2022 - -

1931 สินคา(ลูกบอล ขนาด 45 mm.พรอมบรรจุ

ของเลนคละแบบ)+คาจัดสง จํานวน 1 

รายการ

5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น

 จํากัด / ราคาที่เสนอ   

5,885.00 บาท

บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จํากัด

 / ราคาที่เสนอ   5,885.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065030018 21/03/2022 - -

1932 วัตถุดิบ(ขนมปง) จํานวน 2 รายการ 396.00 396.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ 

จํากัด (มหาชน) / ราคาที่

เสนอ 324.00 บาท,

บริษัท เอก-ชัย อินทริบิวชั่น

 ซิสเทม จํากัด / ราคาที่

เสนอ 62.00 บาท

บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด 

(มหาชน) / ราคาที่เสนอ 324.00 

บาท,

บริษัท เอก-ชัย อินทริบิวชั่น ซิส

เทม จํากัด / ราคาที่เสนอ 62.00 

บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065030019 21/03/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1933 สินคา วัตถุดิบและอุปกรณประกอบการขาย 

จํานวน 20 รายการ

9,581.00 9,581.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)  / ราคาที่เสนอ 

6,945.00 บาท, นางสุภาพ 

 คงประเสิรฐ / ราคาที่เสนอ

 1,700.00 บาท, นางสาวธี

รานุช  ถิ่นกาญจน / ราคาที่

เสนอ 575.00 บาท, บริษัท 

เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด 

(มหาชน) / ราคาที่เสนอ 

216.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)  / ราคาที่เสนอ 

6,945.00 บาท, นางสุภาพ  คง

ประเสิรฐ / ราคาที่เสนอ 

1,700.00 บาท, นางสาวธีรานุช  

ถิ่นกาญจน / ราคาที่เสนอ 575.00

 บาท, บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ 

จํากัด (มหาชน) / ราคาที่เสนอ 

216.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065030020 21/03/2022 - -

1934 สินคา(วอลลไอศกรีมแทง) จํานวน 18 รายการ 9,881.29 9,881.29 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น 

บิซซิเนส  / ราคาที่เสนอ   

9,881.29 บาท

หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซ

ซิเนส  / ราคาที่เสนอ   9,881.29

 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065030017 21/03/2022 - -

1935 สินคา(ติดตูเย็นสมอเรือ) จํานวน 1 รายการ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ มงคลเคหา  /

 ราคาที่เสนอ  12,000.00 

บาท

นายกิตติพงศ มงคลเคหา  / ราคา

ที่เสนอ  12,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065030022 24/03/2022 - -

1936 สินคา(น้ําอัดลม) จํานวน 6 รายการ 11,112.05 11,112.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอม

เมอรเชียล จํากัด  / ราคาที่

เสนอ  11,112.05 บาท

บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล

 จํากัด  / ราคาที่เสนอ  

11,112.05 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065030023 24/03/2022 - -

1937 สินคา(พาย-คุกกี้) จํานวน 1 รายการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอก จิตติวุฒิพงศ / 

ราคาที่เสนอ 1,000.00  บาท

นายเอก จิตติวุฒิพงศ / ราคาที่

เสนอ 1,000.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065030024 24/03/2022 - -

1938 สินคา(ของเลน) จํานวน 3 รายการ 16,206.00 16,206.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี สกุลมงคลนาม  / 

ราคาที่เสนอ  16,206.00 

บาท

นางยุวดี สกุลมงคลนาม  / ราคาที่

เสนอ  16,206.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065030021 24/03/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1939 วัตถุดิบและอุปกรณประกอบการขาย จํานวน

 4 รายการ

1,735.00 1,735.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)/ ราคาที่เสนอ 

1,735.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)/ ราคาที่เสนอ 1,735.00

 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065030026 25/03/2022 - -

1940 สินคา(ของเลน) จํานวน 1 รายการ 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง  รานอํานวยพร (นายอํานวย

 ไชยนพกุล) / ราคาที่เสนอ  

 2,568.00 บาท

 รานอํานวยพร (นายอํานวย ไชย

นพกุล) / ราคาที่เสนอ   2,568.00

 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065030028 28/03/2022 - -

1941 สินคา(วอลลไอศกรีมแทง) จํานวน 19 รายการ 12,547.85 12,547.85 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น 

บิซซิเนส  / ราคาที่เสนอ   

12,547.85 บาท

หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซ

ซิเนส  / ราคาที่เสนอ   

12,547.85 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065030027 28/03/2022 - -

1942 สินคา(ลูกชิ้น) จํานวน 1 รายการ 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)/ ราคาที่เสนอ 

1,700.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)/ ราคาที่เสนอ 1,700.00

 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7080065030029 30/03/2022 - -

1943 เครื่องผลิตโอนโซนแบบพกพาเคสอะคริลิก 

ขนาด 14 กิโลกรัม Portable Fumigator : 

Ozone Axis จํานวน 2 เครื่อง

57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเนอรจิกา จํากัด 

 / ราคาที่เสนอ 57,780.00 

 บาท

บริษัท เอ็นเนอรจิกา จํากัด  / 

ราคาที่เสนอ 57,780.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065020091 01/03/2022 - -

1944 วัสดุเชื้อเพลิง(น้ํามันเบนซิน95) จํานวน 1 

รายการ

880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร / ราคาที่

เสนอ 879.60   บาท

หจก. ธิดามหานคร / ราคาที่เสนอ

 879.60   บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030004 01/03/2022 - -

1945 วัสดุการเกษตร(อารทีเมีย) จํานวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง  รานบรรจงฟารม/ ราคาที่

เสนอ 960.00  บาท

 รานบรรจงฟารม/ ราคาที่เสนอ 

960.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030005 01/03/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1946 วัสดุซอมบํารุง และวัสดุสํานักงาน จํานวน 19

 รายการ

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร

 จํากัด(มหาชน),

บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด

 / ราคาที่เสนอ  5,376.00 

บาท

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร 

จํากัด(มหาชน),

บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด / 

ราคาที่เสนอ  5,376.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030002 01/03/2022 - -

1947 วัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่น

เนอรี่ จํากัด / ราคาที่เสนอ  

  504.00 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด / ราคาที่เสนอ    504.00 

บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030008 02/03/2022 - -

1948 วัสดุการเกษตร(ปุยบัว) จํานวน 1 รายการ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รานดินคุณภาพดี / ราคาที่

เสนอ 300.00  บาท

รานดินคุณภาพดี / ราคาที่เสนอ 

300.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030009 02/03/2022 - -

1949 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา-ปลาหมอ

ทะเล) จํานวน 1 รายการ

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมาณพ ยงยืน  / ราคาที่

เสนอ 95,600.00  บาท

นายมาณพ ยงยืน  / ราคาที่เสนอ 

95,600.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030006 02/03/2022 - -

1950 วัสดุสํานักงาน(ถาน) จํานวน 3 รายการ 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่น

เนอรี่ จํากัด

 / ราคาที่เสนอ 2,476.00  

บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

 / ราคาที่เสนอ 2,476.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030007 02/03/2022 - -

1951 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 2 รายการ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ทิชชู ชลบุรี / ราคาที่

เสนอ 5,909.65  บาท

หจก. ทิชชู ชลบุรี / ราคาที่เสนอ 

5,909.65  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030025 07/03/2022 - -

1952 วัสดุงานบาน จํานวน 3 รายการ(รองเทาบูท, 

รองเทาหัวเปด, ชั้นวาง)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง รานรองเทากะลา

บริษัท มูจิ รีเทล(ประเทศ

ไทย) จํากัด สาขาศรีราชา

ราน ส.เจริญผล

 / ราคาที่เสนอ 8,451.00  

บาท

รานรองเทากะลา

บริษัท มูจิ รีเทล(ประเทศไทย) 

จํากัด สาขาศรีราชา

ราน ส.เจริญผล

 / ราคาที่เสนอ 8,451.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030029 07/03/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1953 วัสดุไฟฟา(ชุดปลั๊กไฟPanasonin) จํานวน 1 

รายการ

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ติยะ เทรดดิ้ง จํากัด

(สนง. ใหญ)

/ ราคาที่เสนอ  10,290.00

 บาท

บริษัท ติยะ เทรดดิ้ง จํากัด(สนง. 

ใหญ)

/ ราคาที่เสนอ  10,290.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030027 07/03/2022 - -

1954 วัสดุซอมบํารุง(ทอประปา) จํานวน 3 รายการ 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค / 

ราคาที่เสนอ 530.00   บาท

รานกฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่

เสนอ 530.00   บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030028 07/03/2022 - -

1955 วัสดุเครื่องปรับอากาศ(ปมน้ําทิ้ง

เครื่องปรับอากาศ) จํานวน 1 รายการ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงแอร / ราคาที่เสนอ  

 3,600.00 บาท

รานรุงแอร / ราคาที่เสนอ   

3,600.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030026 07/03/2022 - -

1956 น้ําเค็มชองแสมสาร พรอมคาขนสง 12/65 

จํานวน 10 เที่ยว

33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน  /

 ราคาที่เสนอ  33,000.00 

บาท

นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน  / 

ราคาที่เสนอ  33,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030030 07/03/2022 - -

1957 วัสดุไฟฟา (หลอดไฟ)จํานวน 3 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค / 

ราคาที่เสนอ 4,875.00   

บาท

รานกฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่

เสนอ 4,875.00   บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030033 08/03/2022 - -

1958 วัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ(ถังขยะขา

เหยีบย)

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท(ไทย) 

จํากัด สนง.ใหญ / ราคาที่

เสนอ  989.36 บาท

บริษัท ออฟฟศเมท(ไทย) จํากัด 

สนง.ใหญ / ราคาที่เสนอ  989.36

 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030040 09/03/2022 - -

1959 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย(ชุดตรวจโควิด) 

จํานวน 1 รายการ

7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทิชชูชลบุรี

 / ราคาที่เสนอ   7,864.50

บ าท

หางหุนสวนจํากัด ทิชชูชลบุรี / 

ราคาที่เสนอ   7,864.50บ าท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030041 11/03/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1960 จางซอมแซมพื้นคอนกรีตบริเวณทางเดิน

พื้นที่ปฏิบัติงานของสถานเลี้ยงสัตวน้ําเค็ม 

จํานวน 1 งาน

99,985.19 99,985.19 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิ

วิลอปเมนท  / ราคาที่เสนอ

 99,985.19 บาท

หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอป

เมนท  / ราคาที่เสนอ 99,985.19

 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PO7000065030002 15/03/2022 - -

1961 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย(ยาถายพยาธ)ิ 

จํานวน 1 รายการ

640.00 640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พยัคฆ แอนิมอล เซ็น

เตอร จํากัด  / ราคาที่เสนอ

 640.00 บาท

บริษัท พยัคฆ แอนิมอล เซ็นเตอร 

จํากัด  / ราคาที่เสนอ 640.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030044 14/03/2022 - -

1962 จางซอมแซมผนังและทาสี หองปฏิบัติการจุล

ชีววิทยา 1 (L107) จํานวน 1 งาน โครงการ

ดานมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ 

(เงินรับฝากเงินแผนดิน)

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิ

วิลอปเมนท  / ราคาที่เสนอ 

  10,849.80  บาท

หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอป

เมนท  / ราคาที่เสนอ   

10,849.80  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030052 15/03/2022 - -

1963 ถังยาง จํานวน 6 ใบ ตามโครงการ

มหาวิทยาลัยแมขายดานมาตรฐานความ

ปลอดภัยหองปฏิบัติการ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานจานชามบางแสน  / 

ราคาที่เสนอ  571.38 บาท

รานจานชามบางแสน  / ราคาที่

เสนอ  571.38 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030049 15/03/2022 - -

1964 น้ําเค็มชองแสมสาร พรอมคาขนสง 13/65 

จํานวน 10 เที่ยว

33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน  /

 ราคาที่เสนอ  33,0 00.00

บาท

นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน  / 

ราคาที่เสนอ  33,0 00.00บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030045 15/03/2022 - -

1965 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตวน้ํา) จํานวน 3 

รายการ

59,350.00 59,350.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท หงษออน  /

 ราคาที่เสนอ 59,350.00 

บาท

น.ส. ปรียานันท หงษออน  / 

ราคาที่เสนอ 59,350.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030048 15/03/2022 - -

1966 วัสดุซอมบํารุง จํานวน 5 รายการ 1,185.00 1,185.00 เฉพาะเจาะจง รานมาลัยการคา

รานวิริยา / ราคาที่เสนอ   

1,184.00 บาท

รานมาลัยการคา

รานวิริยา / ราคาที่เสนอ   

1,184.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030047 15/03/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1967 ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ-ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร(เครื่องพิมพชนิดเลเซอร) 

จํานวน 1 เครื่อง

4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด  / ราคาที่เสนอ   

4,990.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 

 / ราคาที่เสนอ   4,990.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030059 16/03/2022 - -

1968 ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ-ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร(เครื่องสํารองไฟฟา) จํานวน 2 

เครื่อง

4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด  / ราคาที่เสนอ   

4,900.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 

 / ราคาที่เสนอ   4,900.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030058 16/03/2022 - -

1969 คาเครื่องแบบสําหรับบุคลากรสวนหนา  (30 

ตัว) จํานวน 1 รายการ

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเอซิสการเมนท 

จํากัด  / ราคาที่เสนอ   

8,206.90 บาท

บริษัท โอเอซิสการเมนท จํากัด  /

 ราคาที่เสนอ   8,206.90 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030066 16/03/2022 - -

1970 จางซอมแซมผนังและทาสี ภายใน

หองปฏิบัติการชีวเคมี L103 จํานวน 1 งาน 

ตามโครงการดานมาตรฐานความปลอดภัย

หองปฏิบัติการ (เงินรับฝากเงินแผนดิน-

โครงการม.แมขายดานมาตรฐานความ

ปลอดภัยหองปฏิบัติการ)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิ

วิลอปเมนท  / ราคาที่เสนอ 

  8,388.80 บาท

หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอป

เมนท  / ราคาที่เสนอ   8,388.80

 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030072 16/03/2022 - -

1971 จางซอมแซมผนังและทาสี ภายใน

หองปฏิบัติการเคมี 1 (L101) (เงินรับฝากเงิน

แผนดิน-โครงการมหาวิทยาลัยแมขายดาน

มาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ)

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิ

วิลอปเมนท  / ราคาที่เสนอ 

  10,849.80  บาท

หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอป

เมนท  / ราคาที่เสนอ   

10,849.80  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030074 16/03/2022 - -

1972 จางติดตาขายกันนก ดานบนปากบอ Bigtank

 สถานเลี้ยงสัตวน้ําเค็ม จํานวน 1 งาน (เงิน

บริจาค-สนับสนุน AQU)

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิ

วิลอปเมนท  / ราคาที่เสนอ 

  21,410.70 บาท

หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอป

เมนท  / ราคาที่เสนอ   

21,410.70 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030064 16/03/2022 - -

1973 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย(ชุดตรวจATK) 

จํานวน 1 รายการ

9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรฟาสซิโน  จํากัด

T 033-672649 / ราคาที่

เสนอ 9,800.00  บาท

บริษัท โปรฟาสซิโน  จํากัด

T 033-672649 / ราคาที่เสนอ 

9,800.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030067 16/03/2022 - -

หนา้ 215



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1974 วัสดุไฟฟา จํานวน 4 รายการ (สําหรับ

ปรับปรุงหองปฏิบัติการตามโครงการดาน

มาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ) ''

หองปฏิบัติการชีวเคมี  L103''

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่

เสนอ 10,200.00  บาท

กฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ 

10,200.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030057 16/03/2022 - -

1975 วัสดุไฟฟา จํานวน 5 รายการ (สําหรับ

ปรับปรุงหองปฏิบัติการตามโครงการดาน

มาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ) ''

หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา1  L107''

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่

เสนอ 6,755.00  บาท

กฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ 

6,755.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030056 16/03/2022 - -

1976 วัสดุไฟฟา จํานวน 5 รายการ (สําหรับ

ปรับปรุงหองปฏิบัติการตามโครงการดาน

มาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ) ''

หองปฏิบัติการเคมี1  L101''

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่

เสนอ 7,880.00  บาท

กฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ 

7,880.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030055 16/03/2022 - -

1977 วัสดุการเกษตร และวัสดุงานบาน จํานวน 5 

รายการ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด

(สาขาชลบุร)ี / ราคาที่เสนอ 

 3,479.00 บาท

บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด

(สาขาชลบุร)ี / ราคาที่เสนอ  

3,479.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030075 21/03/2022 - -

1978 วัสดุเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 รายการ 

(มอเตอรพรอมใบพัด)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงแอร / ราคาที่เสนอ  

 4,800.00 บาท

รานรุงแอร / ราคาที่เสนอ   

4,800.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030077 21/03/2022 - -

1979 น้ําเค็มชองแสมสาร พรอมคาขนสง 14/65 

จํานวน 10 เที่ยว

33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน  /

 ราคาที่เสนอ  33,000.00 

บาท

นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน  / 

ราคาที่เสนอ  33,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030083 23/03/2022 - -

1980 งานจางเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย

แกสถานที่ ทรัพยสิน ณ ศูนยเรียนรูโลกใต

ทะเล บางแสน งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565

 (เงินรับฝากเงินรายได-คชจ.โลกใตทะเล)

35,680.00 35,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย 

เอสบี อินเตอรการด จํากัด 

 / ราคาที่เสนอ 35,680.00 

 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี

 อินเตอรการด จํากัด  / ราคาที่

เสนอ 35,680.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PO7000065030006 23/03/2022 - -

หนา้ 216



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1981 คาจางเหมาบริการทําความสะอาดและดูแล

สวนของศูนยเรียนรูโลกใตทะเล บางแสน 

งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 (เงินรับฝาก

เงินรายได-คชจ.โลกใตทะเล)

27,178.00 27,178.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.จ.ี แมเนจ

เมนท แอนด เซอรวิสเซส  

จํากัด / ราคาที่เสนอ 

27,178.00  บาท

บริษัท เอ.เอ็น.จ.ี แมเนจเมนท 

แอนด เซอรวิสเซส  จํากัด / ราคา

ที่เสนอ 27,178.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PO7000065030005 23/03/2022 - -

1982 วัสดุคอมพิวเตอร (หมึกเครื่องพิมพ จํานวน 4

 รายการ (canon pixma G3000 แดง 2 ,

เหลือง 2 ฟา 2 ดํา 3) เงินรับฝากเงินรายได-

คชจ.โลกใตทะเล

3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด  / ราคาที่เสนอ   

3,150.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 

 / ราคาที่เสนอ   3,150.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030092 23/03/2022 - -

1983 คาเชาเหมาบริการรถยนต(รถตูปรับอากาศ) 

จํานวน 1 คัน (ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565)

 สําหรับงานเสวนาเปดตัวหนังสือนิทานชุด ณ

 เวทีกลาง สถานีบางซื่อ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ / 

ราคาที่เสนอ 3,000.00  บาท

นายเสวก  สุระประเสริฐ / ราคาที่

เสนอ 3,000.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030096 24/03/2022 - -

1984 วัสดุสํานักงาน(เสื้อยืด พรอมสกรีน) จํานวน 1

 รายการ “โครงการคายวิทยาศาสตรทาง

ทะเล สําหรับเยาวชน ครั้งที่ 35” (ระหวาง

วันที่ 4-7 เมษายน 2565)

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง Soccer sport amata / 

ราคาที่เสนอ 6,000.00  บาท

Soccer sport amata / ราคาที่

เสนอ 6,000.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030113 31/03/2022 - -

1985 วัสดุสํานักงาน จํานวน 12 รายการ 

“โครงการคายวิทยาศาสตรทางทะเล สําหรับ

เยาวชน ครั้งที่ 35” (ระหวางวันที่ 4-7 

เมษายน 2565)

7,948.00 7,948.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทัศนีย   อนันต

นางสาวอัมพร   ทรัพยทวี

นายสุภัค   แสนเพื่อน

หจก.ชลบุรี ว.พานิช

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด(สนง.ใหญ) / ราคาที่

เสนอ  7,948.00 บาท

นางสาวทัศนีย   อนันต

นางสาวอัมพร   ทรัพยทวี

นายสุภัค   แสนเพื่อน

หจก.ชลบุรี ว.พานิช

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

(สนง.ใหญ) / ราคาที่เสนอ  

7,948.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030114 31/03/2022 - -

1986 วัสดุปรับอากาศ และวัสดุไฟฟา จํานวน 2 

รายการ

3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง  รานรุงแอร / ราคาที่เสนอ  

 3,000.00 บาท

 รานรุงแอร / ราคาที่เสนอ   

3,000.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030108 31/03/2022 - -

1987 วัสดุโฆษณา(ปายไวนิล) จํานวน1 รายการ ''

โครงการคายวิทยาศาสตรทางทะเล สําหรับ

เยาวชน ครั้งที3่5'' (ระหวางวันที่ 4-7 

เมษายน 2565)

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง รานกรีน อารต / ราคาที่

เสนอ 1,600.00  บาท

รานกรีน อารต / ราคาที่เสนอ 

1,600.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030112 31/03/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1988 วัสดุการเกษตร(อารทีเมีย) จํานวน 10 

กิโลกรัม

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานบรรจงฟารม  / ราคาที่

เสนอ 960.00  บาท

รานบรรจงฟารม  / ราคาที่เสนอ 

960.00  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวน 

ตรงตามความตองการ ราคา

เหมาะสมอยูในวงเงิน

งบประมาณ

PR7000065030107 31/03/2022 - -

1989 ซื้อ Patient Interface pad สําหรับเครื่อง

นวดหัวใจอัตโนมัติ จํานวน 1 ชิ้น

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เวิลดเทค คาสง 

เครื่องมือแพทย จํากัด

บริษัท  เวิลดเทค คาสง เครื่องมือ

แพทย จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065020244 01/03/2565 - -

1990 ซื้อถุงผาสปนบอลดหูหิ้ว 80 แกรม พรอม

สกรีน จํานวน 1000 ใบ

25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิวพี พรีเมี่ยม 

จํากัด

บริษัท ดับบลิวพี พรีเมี่ยม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065020411 01/03/2565 - -

1991 ซื้อเครื่องปรับอากาศ 9000 BTU 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065020445 01/03/2565 - -

1992 ซื้อวัสดุซอมภายในโรงพยาบาล 87,734.65 87,734.65 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065020504 01/03/2565 - -

1993 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030001 01/03/2565 - -

1994 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล 

แอนด ซัพพลาย จํากัด

บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด 

ซัพพลาย จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030002 01/03/2565 - -

1995 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 5,540.00 5,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030003 01/03/2565 - -

1996 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 25,250.00 25,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย จีแอล จํากัด บริษัท ไทย จีแอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030004 01/03/2565 - -

1997 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030005 01/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

1998 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท โคติส เฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030006 01/03/2565 - -

1999 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030007 01/03/2565 - -

2000 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 23,250.00 23,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญ พลัส เฮลทแคร

 จํากัด

บริษัท เจริญ พลัส เฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030008 01/03/2565 - -

2001 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 19,046.00 19,046.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030009 01/03/2565 - -

2002 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 44,600.00 44,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟุคุโชว อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด

บริษัท ฟุคุโชว อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030010 01/03/2565 - -

2003 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วากัส เมดิ

เซีย

หางหุนสวนจํากัด วากัส เมดิเซีย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030012 01/03/2565 - -

2004 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

9,290.00 9,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน 

จํากัด

บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030013 01/03/2565 - -

2005 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2 ชนิด 15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030014 01/03/2565 - -

2006 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 3 ชนิด 20,500.00 20,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทเส กรุป จํากัด บริษัท ไทเส กรุป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030015 01/03/2565 - -

2007 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง ราน เท็น เทรดดิ้ง ราน เท็น เทรดดิ้ง คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030016 01/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2008 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030017 01/03/2565 - -

2009 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2 ชนิด 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซเมด  จํากัด บริษัท ไซเอนซเมด  จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030018 01/03/2565 - -

2010 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 6 ชนิด 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเก

รท จํากัด

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030019 01/03/2565 - -

2011 ซื้อยา Lacosamide 10 mg/ml 20 ml inj 

จํานวน 2 กลอง

17,869.00 17,869.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030020 01/03/2565 - -

2012 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 66,875.00 66,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030021 01/03/2565 - -

2013 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพยเซอรจิคอล

 จํากัด

บริษัท สหทรัพยเซอรจิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030024 01/03/2565 - -

2014 ซื้อ Serim Residual Peroxide Test Strips

 1 x 100 จํานวน 3 Bottle

3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด บริษัท เมดิทอป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030027 02/03/2565 - -

2015 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 8 เครื่อง 79,280.00 79,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030028 02/03/2565 - -

2016 ซื้อ High Pressure Syringe for CT 

injector (Mallinckrodt), Single set 

จํานวน 200 ชิ้น

76,000.00 76,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเวนนอรา เมด จํากัด บริษัท สเวนนอรา เมด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030029 02/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2017 ซื้อยา Hyoscine 20 mg/ml inj จํานวน 

500 amp , Metoclopramide 10 mg/2 

ml GPO จํานวน 1000 amp , hdAtropine

 0.6 mg/1 ml จํานวน 1000 amp

15,825.00 15,825.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030030 02/03/2565 - -

2018 ซื้อ กระดาษไดเร็คเทอรมอลล ขนาด 5.5 ซม

 *50 หลา จํานวน 500 มวน

57,500.00 57,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลูกา เทค จํากัด บริษัท พลูกา เทค จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030032 02/03/2565 - -

2019 ซื้อยา CAPD (1.5% Dext Low Cal) 5000

 ml จํานวน 15 กลอง , CAPD (2.5% Dext

 Low Cal) 5000 ml จํานวน 15 กลอง

47,475.90 47,475.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030034 02/03/2565 - -

2020 ซื้อยา Tadalafil 5 mg tab จํานวน 10 กลอง 30,302.40 30,302.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030035 02/03/2565 - -

2021 ซื้อยา hdInsulin  degludec จํานวน 100 

syringe

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030036 02/03/2565 - -

2022 ขออนุมัติซื้อวัสดุเพื่อใชสําหรับใน

หองปฎิบัติการทางการแพทย

20,512.06 20,512.06 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065020294 03/03/2565 - -

2023 ติดตั้งสติกเกอรฝา จํานวน 10 รายการ 19,999.37 19,999.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065020419 03/03/2565 - -

2024 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2

 รายการ

67,200.00 67,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย 

จํากัด

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065020452 03/03/2565 - -

2025 คาสงตรวจวัดความแข็งของเนื้อตับและ

ปริมาณไขมันสะสมในตับ ประจําเดือน

มีนาคม 2565

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จํากัด บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065020500 03/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2026 ซื้อยา AntiD Immunoglobulin 1500u/2

 ml จํานวน 1 Syringe

5,724.50 5,724.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030037 03/03/2565 - -

2027 ซื้อยา hdENOXaparin 4000 iu/0.4 ml 

จํานวน 100 กลอง

37,236.00 37,236.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030038 03/03/2565 - -

2028 ซื้อยา BethaNEchol 10 mg tab จํานวน 

50 กลอง

34,775.00 34,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030039 03/03/2565 - -

2029 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030040 03/03/2565 - -

2030 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2 ชนิด 24,781.20 24,781.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030041 03/03/2565 - -

2031 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จํากัด บริษัท สไปโร เมด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030043 03/03/2565 - -

2032 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030044 03/03/2565 - -

2033 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอสเอ็น อินเตอร

เมดิเทค จํากัด

บริษัท พีเอสเอ็น อินเตอรเมดิเทค

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030045 03/03/2565 - -

2034 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2 ชนิด 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030047 03/03/2565 - -

2035 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 16,200.00 16,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030049 03/03/2565 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2036 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 3 ชนิด 75,970.00 75,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030052 03/03/2565 - -

2037 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล 

แอนด ซัพพลาย จํากัด

บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด 

ซัพพลาย จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030055 03/03/2565 - -

2038 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030056 03/03/2565 - -

2039 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดวารดส ไลฟไซ

เอ็นซ (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เอ็ดวารดส ไลฟไซเอ็นซ 

(ประเทศไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030057 03/03/2565 - -

2040 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพยเซอรจิคอล

 จํากัด

บริษัท สหทรัพยเซอรจิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030058 03/03/2565 - -

2041 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 3 ชนิด 20,716.00 20,716.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด บริษัท พิลโก จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030059 03/03/2565 - -

2042 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2,040.00 2,040.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030062 03/03/2565 - -

2043 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 3 ชนิด 24,396.00 24,396.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030063 03/03/2565 - -

2044 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3

 ชนิด

69,015.00 69,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030064 03/03/2565 - -

2045 ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย 53,435.80 53,435.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย)

 จํากัด (มหาชน)

บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030065 03/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2046 ซื้อยา Deferiprone 500 mg tab จํานวน 

50 ขวด , Magnesium (OH) 7-8.5% 60 

ml susp จํานวน 200 ขวด , Primaquin 15

 mg tab จํานวน 1 ขวด

18,424.00 18,424.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030070 03/03/2565 - -

2047 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

97,926.40 97,926.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065020506 07/03/2565 - -

2048 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม 3,199.00 3,199.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030073 07/03/2565 - -

2049 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030074 07/03/2565 - -

2050 ซื้อวัสดุ จํานวน 3 รายการ 1,839.00 1,839.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030076 07/03/2565 - -

2051 ซื้อChin Restraint จํานวน 2 ชุด 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030077 07/03/2565 - -

2052 ซื้อยา Sitagliptin50+Metformin 500 mg 

tab จํานวน 80 กลอง

85,428.80 85,428.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030078 07/03/2565 - -

2053 ซื้อยา Ginkgo biloba extract 120 mg tab

 จํานวน 150 กลอง

75,756.00 75,756.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030079 07/03/2565 - -

2054 ซื้อยา Fluticasone 27.5 mcg nas spray 

120d จํานวน 300 ขวด

68,694.00 68,694.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030080 08/03/2565 - -

2055 ซื้อยา Glucosamine 1500 mg sachet 

จํานวน 500 กลอง

76,505.00 76,505.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030085 08/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2056 ซื้อยา Hepatitis A720 iu/mL+B20 

mcg/mL (1 mL/prefilled syr) จํานวน 30

 prefilled syr

26,964.00 26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030086 08/03/2565 - -

2057 ซื้อยา Nebivolol 5 mg tab จํานวน 150 

กลอง

83,941.50 83,941.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030090 08/03/2565 - -

2058 ซื้อยา hdCisatracurium2mg/ml จํานวน 

20 กลอง

11,192.20 11,192.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030091 08/03/2565 - -

2059 ซื้อยา Testosterone 50 mg/5 gm gel 

จํานวน 50 กลอง

92,234.00 92,234.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030092 08/03/2565 - -

2060 ซื้อยา Etelcalcetide 2.5 mg/0.5 ml inj 

จํานวน 4 กลอง

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030093 08/03/2565 - -

2061 ซื้อยา N.S.S Irrigate 100 ml จํานวน 1000

 ขวด , D 5 S 1000 ml จํานวน 400 ถุง

34,800.00 34,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030094 08/03/2565 - -

2062 ซื้อยา Chlorhexidine 120 mg/100 ml 

180 ml จํานวน 360 ขวด

6,933.60 6,933.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030095 08/03/2565 - -

2063 ซื้อยา Hyaluronate Na 0.18% e.d จํานวน

 100 กลอง

88,810.00 88,810.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030096 08/03/2565 - -

2064 ซื้อยา HyOScine 10 mg tab จํานวน 20 

กลอง

18,318.40 18,318.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030097 08/03/2565 - -

2065 ซื้อยา Budesonide 200 mcg/P Terbu 

1000 จํานวน 10 ชุด

4,098.10 4,098.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030098 08/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2066 ซื้อยา Docusate 0.5% ear.d 15 ml 

จํานวน 50 ขวด

2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030099 08/03/2565 - -

2067 ซื้อยา UNasyn 1.5 gm inj จํานวน 15vial 1,203.75 1,203.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030101 08/03/2565 - -

2068 ซื้อยา Valproate de sodium 400 mg/4 

ml inj จํานวน 20 กลอง

6,997.80 6,997.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030104 08/03/2565 - -

2069 ซื้อยา Tropicamide 1% e.d 15 ml 

จํานวน 10 ขวด

2,289.80 2,289.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030105 08/03/2565 - -

2070 ซื้อยา Polystyrene SFN Ca 5 gm จํานวน 

30 กลอง

28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030106 08/03/2565 - -

2071 ซื้อยา Misoprostol 200 mcg tab จํานวน 

1 กลอง

1,231.57 1,231.57 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030107 08/03/2565 - -

2072 ซื้อยา Sodium CHLoride 300 mg tab 

จํานวน 100 ขวด

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาฮอฟ จํากัด บริษัท ฟารมาฮอฟ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030108 08/03/2565 - -

2073 ซื้อยา Tramadol 50 mg cap จํานวน 300

 กลอง

10,914.00 10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030109 08/03/2565 - -

2074 ซื้อยา Metformin 500 mg tab จํานวน 

750 กลอง

93,750.00 93,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030110 08/03/2565 - -

2075 ซื้อยา Simvastatin 20 mg tab จํานวน 

150 กลอง

75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030111 08/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2076 ซื้อยา N.S.S Irrigate 1000 ml จํานวน 

2000 ขวด

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030112 08/03/2565 - -

2077 ซื้อยา Clindamycin 300 mg cap จํานวน 

40 กลอง , Primaquin 15 mg tab จํานวน 

1 กลอง

10,575.00 10,575.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030113 08/03/2565 - -

2078 ซื้อยา Tenofovir300+Emtricitabine 200 

tab จํานวน 100 ขวด

40,553.00 40,553.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030114 08/03/2565 - -

2079 ซื้อน้ํายาซักผา 4 รายการ 62,060.00 62,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารดี เคมีคอล 

จํากัด

บริษัท ซีอารดี เคมีคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030115 09/03/2565 - -

2080 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 

ประจําเดือนกุมภาพันธ 2565

99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี 

จํากัด

บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010505 10/03/2565 - -

2081 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 3 ชนิด 7,020.00 7,020.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย อมรเลิศวิทย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030117 10/03/2565 - -

2082 ซื้อกลองโฟม 5,208.00 5,208.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030118 10/03/2565 - -

2083 ขอซื้อ EG7+ CARTRIDGE 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย)

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030119 10/03/2565 - -

2084 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน 

จํากัด

บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030120 10/03/2565 - -

2085 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน 

จํากัด

บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030121 10/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2086 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

34,200.00 34,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030122 10/03/2565 - -

2087 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เครื่องมือแพทย 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เครื่องมือแพทย (ประเทศ

ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030123 10/03/2565 - -

2088 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030124 10/03/2565 - -

2089 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 43,000.00 43,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท โคติส เฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030125 10/03/2565 - -

2090 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030126 10/03/2565 - -

2091 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030127 10/03/2565 - -

2092 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 20,544.00 20,544.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พรอม 

เซิรฟ

หางหุนสวนจํากัด พรอม เซิรฟ คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030128 10/03/2565 - -

2093 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอารบี เชอรเม็ดดิกา

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ทีอารบี เชอรเม็ดดิกา

(ประเทศไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030129 10/03/2565 - -

2094 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด 

ซัพพลายส จํากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด ซัพ

พลายส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030130 10/03/2565 - -

2095 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 21,240.00 21,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030131 10/03/2565 - -
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2096 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออมนิเมด จํากัด บริษัท ออมนิเมด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030132 10/03/2565 - -

2097 ซื้อวัสดุใชในโครงการเฝาระวังและปองกัน

มะเร็งป 65

18,800.00 18,800.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030133 10/03/2565 - -

2098 ซื้อพาเลทพลาสติกสีดํา ขนาด 100x120x15

 cm จํานวน 17 อัน

29,750.00 29,750.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย อมรเลิศวิทย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030136 10/03/2565 - -

2099 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3

 รายการ

24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล 

จํากัด

บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030137 10/03/2565 - -

2100 ซื้อยา Penicillin G Sod 5 mu inj จํานวน 

200 vial

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030138 10/03/2565 - -

2101 ซื้อยา TriHexyphenidyl 5 mg tab จํานวน

 10 ขวด , Sildenafil 100 mg tab จํานวน 

100 กลอง , Sildenafil 50 mg tab จํานวน

 100 กลอง

20,190.60 20,190.60 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030142 10/03/2565 - -

2102 ซื้อยา Tenofovir 300 mg tab จํานวน 50 

กลอง

16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด บริษัท เมดไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030144 10/03/2565 - -

2103 ซื้อยา Imipenem 500 mg inj จํานวน 10 

กลอง

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส 

จํากัด

บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030145 10/03/2565 - -

2104 ซื้อยา N.S.S 0.9% 250 ml จํานวน 300 ถุง 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ

 จํากัด

บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030146 10/03/2565 - -

2105 ซื้อยา ParaCETamol 500 mg tab จํานวน

 100 กลอง

31,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030147 10/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2106 ซื้อยา Vitamin C 500 mg/2 ml inj จํานวน

 5 กลอง , Vitamin K1 10 mg/1 ml inj 

จํานวน 5 กลอง

2,930.00 2,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร

มาซูติคอล จํากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030148 10/03/2565 - -

2107 ซื้อยา Hydroxychloroquine 200 mg tab

 จํานวน 60 กลอง

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030149 10/03/2565 - -

2108 ซื้อยา Risperidone 2 mg tab จํานวน 10 

กลอง

13,300.00 13,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวฟารมา (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท นิวฟารมา (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030152 10/03/2565 - -

2109 ซื้อยา Metoprolol 100 mg tab จํานวน 

40 กลอง

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส 

(1979) จํากัด

บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส (1979) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030153 10/03/2565 - -

2110 ซื้อ วัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ ตาม

บันทึกขอความแนบ

11,580.00 11,580.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย อมรเลิศวิทย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030154 11/03/2565 - -

2111 ซื้อยา Triamcinolone 0.1% lotion 30 ml

 จํานวน 50 โหล

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติ

คอล จํากัด

บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติคอล 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030156 11/03/2565 - -

2112 ซื้อยา Simethicone 40 mg/0.6 ml drop 

15 ml จํานวน 60 ขวด

2,311.20 2,311.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด บริษัท อารเอ็กซ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030157 11/03/2565 - -

2113 ซื้อยา Senna 7.5 mg tab จํานวน 1000 

กลอง

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030158 11/03/2565 - -

2114 ซื้อยา Mosapride 5 mg tab จํานวน 40 

กลอง

15,836.00 15,836.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030159 11/03/2565 - -

2115 ซื้อยา Triamcinolone 0.02% 5 gm 

Cream จํานวน 600 กลอง , 

Triamcinolone 0.1% 5 gm Cream 

จํานวน 600 หลอด

10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030160 11/03/2565 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

2116 ซื้อยา Indomethacin 0.8% 50 ml spray 

จํานวน 300 กลอง

18,939.00 18,939.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030161 11/03/2565 - -

2117 ซื้อยา Glucosamine sulfate 500 mg cap

 จํานวน 30 ขวด

99,750.11 99,750.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030162 11/03/2565 - -

2118 ซื้อยา Tears3 Naturale Tears จํานวน 650

 กลอง

94,588.00 94,588.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030163 11/03/2565 - -

2119 ซื้อยา Fenofibrate 135 mg tab จํานวน 

100 กลอง

33,705.00 33,705.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030164 11/03/2565 - -

2120 ซื้อยา Sulodexide 250 LSU cap จํานวน 

40 กลอง

56,496.00 56,496.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030167 11/03/2565 - -

2121 ซื้อยา Propofol 200 mg/20 ml inj 

จํานวน 100 กลอง

26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030169 11/03/2565 - -

2122 ซื้อยา Etelcalcetide 2.5 mg/0.5 ml inj 

จํานวน 10 กลอง

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030171 11/03/2565 - -

2123 ซื้อยา SMOFlipid 20% fat emulsion 100

 ml จํานวน 50 ขวด

15,889.50 15,889.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030172 11/03/2565 - -

2124 ซื้อยา Tizanidine 2 mg tab จํานวน 150 

กลอง

91,485.00 91,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030173 11/03/2565 - -

2125 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 27,600.00 27,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030174 11/03/2565 - -
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ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2126 ซื้อ Skin Marker ขนาด 0.1 มิลลิเมตร จําวน

 400 ชิ้น

15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญ พลัส เฮลทแคร

 จํากัด

บริษัท เจริญ พลัส เฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030175 11/03/2565 - -

2127 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส 

จํากัด

บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030176 11/03/2565 - -

2128 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมปส (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท โอลิมปส (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030177 11/03/2565 - -

2129 ซื้อยา Dextromethorphan 15 mg tab 

จํานวน 200 กลอง

15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร 

ศูนยการอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศและ

พลังงานทหาร

โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนยการ

อุตสาหกรรมปองกันประเทศและ

พลังงานทหาร

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030184 11/03/2565 - -

2130 ซื้อยา Benzathine Penicillin G 1.2 mu 

inj จํานวน 200 vial

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030185 11/03/2565 - -

2131 ซื้อยา Abiraterone acetate 500 mg tab 

จํานวน 2 กลอง

67,998.50 67,998.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030186 11/03/2565 - -

2132 ซื้อยา Symbicort Rabihaler 160+4.5/D 

120 dose จํานวน 50 กลอง

29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030187 11/03/2565 - -

2133 ซื้อยา Fenofibrate Micronized 200 mg 

capsule จํานวน 50 กลอง

33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส 

(1979) จํากัด

บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส (1979) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030188 11/03/2565 - -

2134 ซื้อยา Enalapril 20 mg tab จํานวน 40 

กลอง

16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030189 11/03/2565 - -

2135 ซื้อยา Doxycycline 100 mg cap จํานวน 

10 กลอง

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด บริษัท โปลิฟารม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030190 11/03/2565 - -
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2136 ซื้อยา Meropenam 1 gm inj จํานวน 90 

กลอง

93,465.00 93,465.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส 

จํากัด

บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030191 11/03/2565 - -

2137 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 5

 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

19,848.50 19,848.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030192 11/03/2565 - -

2138 ซื้อยา Proctosedyl Suppo 1.5 gm จํานวน

 200 กลอง

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟารม

 จํากัด

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟารม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030193 11/03/2565 - -

2139 2.แวนตา (POTECTIVE VISOR) จํานวน 400

 อัน

15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030194 11/03/2565 - -

2140 ซื้อยา Lidocaine 2% 30 gm จํานวน 100 

หลอด

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030196 11/03/2565 - -

2141 ซื้อ 1.ถุงมือผาตัด Sterile#7.0 (แบบไมมี

แปง) จํานวน 20 กลอง 2.Guedel Airway 

80mm. จํานวน 100 ชิ้น 3.Guedel Airway

 90mm. จํานวน 100 ชิ้น

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซเมด  จํากัด บริษัท ไซเอนซเมด  จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030197 11/03/2565 - -

2142 ซื้อยา Thiopental 1000 mg inj จํานวน 20

 vial

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญ

ฟารมาซี

หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030198 11/03/2565 - -

2143 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 

11 รายการตามบันทึกขอความแนบ

30,870.00 30,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเก

รท จํากัด

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030199 11/03/2565 - -

2144 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 

12 รายการตามบันทึกขอความแนบ

81,320.00 81,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด บริษัท พิลโก จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030200 11/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2145 ซื้อ 1.ผาซับโลหิตชนิดปลอดเชื้อ ขนาด 18*

18*8 ชั้น (5ชิ้น/แพ็ค) จํานวน 400 แพ็ค 

2.Silocone Flat Perforated Drains Size 

7 mm.(10pcs/Box) จํานวน 10 เสน 

3.Silocone Flat Perforated Drains Size 

10 mm.(10pcs/Box) จํานวน 10 เสน

61,000.00 61,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล 

แอนด ซัพพลาย จํากัด

บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด 

ซัพพลาย จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030201 11/03/2565 - -

2146 ซื้อ กระบอกฉีดยา ''NIPRO''LS 20ML.(50

อัน/กลอง) จํานวน 200 กลอง

39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030202 11/03/2565 - -

2147 ซื้อ  APPOSE ULC 35 WIDE SKIN STAP 

จํานวน 1 หีบ

3,312.00 3,312.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030203 14/03/2565 - -

2148 ซื้อกระดาษบันทึกผลสําหรับเครื่องวัดความ

ดัน (CA) จํานวน 300 มวน

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัช อิน เทค จํากัด บริษัท ทัช อิน เทค จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030204 14/03/2565 - -

2149 ซื้อ NOVOSYN C V 1 90 HR40S 

24EA/PAC จํานวน 6 แพค

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030206 14/03/2565 - -

2150 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2

 รายการ

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030208 14/03/2565 - -

2151 ซื้อ 1. 3003 Tracheostomy tube #7 

(CUFF) จํานวน 6 ชิ้น 2.3003 

Tracheostomy tube #7 .5 (CUFF) 

จํานวน 6 ชิ้น 3.3003 Tracheostomy 

tube #8 (CUFF) จํานวน 6 ชิ้น

22,823.10 22,823.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030209 14/03/2565 - -

2152 ซื้อMerit Maestro Microcatherer 2.4F 

110cm จํานวน 3 เสน

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอรแคส ซายนเอนซ

 คอนซัลแตนท จํากัด

บริษัท ฟอรแคส ซายนเอนซ 

คอนซัลแตนท จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030211 14/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2153 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

88,596.00 88,596.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030213 14/03/2565 - -

2154 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

83,888.00 83,888.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030214 14/03/2565 - -

2155 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

69,978.00 69,978.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030215 14/03/2565 - -

2156 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

90,522.00 90,522.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030216 14/03/2565 - -

2157 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

75,970.00 75,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030217 14/03/2565 - -

2158 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

86,400.00 86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030218 14/03/2565 - -

2159 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

86,400.00 86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030219 14/03/2565 - -

2160 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

86,400.00 86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030220 14/03/2565 - -

2161 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

51,900.00 51,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030221 14/03/2565 - -

2162 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

42,400.00 42,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030222 14/03/2565 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2163 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

59,320.00 59,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030223 14/03/2565 - -

2164 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030224 14/03/2565 - -

2165 จัดจางคาซอมแซมและบํารุงรักษาระบบคิว

อัตโนมัติ จํานวน 1 ระบบ

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิจิตอล เทคโนโลยี่ 

คอนซัลแทน จํากัด

บริษัท ดิจิตอล เทคโนโลยี่ 

คอนซัลแทน จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030225 14/03/2565 - -

2166 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีวา เมดิคอล ซัพ

พลาย จํากัด

บริษัท ดีวา เมดิคอล ซัพพลาย 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030226 14/03/2565 - -

2167 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จํากัด บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030228 14/03/2565 - -

2168 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030229 14/03/2565 - -

2169 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 46,973.00 46,973.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030230 14/03/2565 - -

2170 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวเลอร เฮลธ จํากัด บริษัท เวเลอร เฮลธ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030231 14/03/2565 - -

2171 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 26,600.20 26,600.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030232 14/03/2565 - -

2172 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 6,997.80 6,997.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030233 14/03/2565 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

2173 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030235 14/03/2565 - -

2174 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030236 14/03/2565 - -

2175 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 44,760.00 44,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030238 14/03/2565 - -

2176 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030239 14/03/2565 - -

2177 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเวชภัณฑ จํากัด บริษัท นานาเวชภัณฑ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030240 14/03/2565 - -

2178 ซื้อยา Co beneldopa 200+50 tab 

จํานวน 50 กลอง

41,450.00 41,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด บริษัท เมดไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030241 14/03/2565 - -

2179 ซื้อ Three Wat Stopcock (RType) จํานวน

 1,500 ชิ้น

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กริฟฟน ไทยเมดิก 

จํากัด

บริษัท กริฟฟน ไทยเมดิก จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030246 15/03/2565 - -

2180 ซื้อ ชุดปองกันสารเคมี (PPE) จํานวน 500 ชุด 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด เอ็น แอ็ด

วานซ จํากัด

บริษัท พี แอนด เอ็น แอ็ดวานซ 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030248 15/03/2565 - -

2181 ซื้อ Mask Healthcare (N95) รุน9105 

จํานวน1,000 ชิ้น

19,046.00 19,046.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มั่นมาก โซลูชั่น จํากัด บริษัท มั่นมาก โซลูชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030250 15/03/2565 - -

2182 ซื้อ หมวกคลุมผม Disposible จํานวน 

10,000 ชิ้น (50ชิ้น/แพ็ค)

9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มั่นมาก โซลูชั่น จํากัด บริษัท มั่นมาก โซลูชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030252 15/03/2565 - -
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2183 ซื้อยา Sevoflurane 250 ml inj จํานวน 10

 ขวด

38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโดไชนา เฮลท 

แคร จํากัด

บริษัท อินโดไชนา เฮลท แคร 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030260 15/03/2565 - -

2184 ซื้อยา Propranolol 10 mg tab จํานวน 30

 กลอง

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส 

(1979) จํากัด

บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส (1979) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030263 15/03/2565 - -

2185 ซื้อยา Paracet 60 mg/0.6 ml 15 ml syr 

drop จํานวน 400 ขวด

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030264 15/03/2565 - -

2186 ซื้อยา Ibuprofen 400 mg tab จํานวน 60 

กลอง

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030266 15/03/2565 - -

2187 ซื้อยา Prednisolone 5 mg tab จํานวน 30

 กลอง

10,496.70 10,496.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030268 15/03/2565 - -

2188 ซื้อยา Naproxen 250 mg tab จํานวน 200

 กลอง

43,870.00 43,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030269 15/03/2565 - -

2189 ซื้อยา hdInsulin Rl/NPH 30/70u/ml 3 

ml จํานวน 200 กลอง

71,000.00 71,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030270 15/03/2565 - -

2190 ซื้อยา Pioglitazone 30 mg tab จํานวน 

150 BOX

75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030271 15/03/2565 - -

2191 ซื้อยา Omeprazole 20 mg cap จํานวน 

400 กลอง

84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030272 15/03/2565 - -

2192 ซื้อยา Carvedilol 12.5 mg tab จํานวน 

300 กลอง

79,500.00 79,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030273 15/03/2565 - -
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2193 ขอซื้อEndotracheal tube, South Oral 

cuff 5.0

2,380.75 2,380.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030274 15/03/2565 - -

2194 ซื้อยา Fluti.P137+Azelastine 50 

nas.spray 120d จํานวน 100 ขวด

62,167.00 62,167.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030278 16/03/2565 - -

2195 ซื้อยา Infant Food F1 600g จํานวน 36 

กระปอง

1,078.56 1,078.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030279 16/03/2565 - -

2196 ซื้อยา Perindopril arginine 5 mg tab 

จํานวน 200 กลอง

58,422.00 58,422.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030280 16/03/2565 - -

2197 ซอมรถทะเบียน กฉ 6483 9,410.00 9,410.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา มุทิตานนท นายปรีชา มุทิตานนท คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030281 16/03/2565 - -

2198 ซื้อยา Augmentin 1 gm tab จํานวน 200 

กลอง

59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030282 16/03/2565 - -

2199 ซื้อยา Pneumococcal 13 var conj inj 

0.5 ml จํานวน 45 หลอด

93,122.10 93,122.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030283 16/03/2565 - -

2200 ซอมรถทะเบียน กฉ 6483 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร คงตั้งจิตต นายวิเชียร คงตั้งจิตต คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030285 16/03/2565 - -

2201 ซื้อยา ProCAterol 5 mcg/1 ml syr 60 ml

 จํานวน 50 ขวด

1,551.50 1,551.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030286 16/03/2565 - -

2202 ซื้อยา Tigecyclin 50 mg inj จํานวน 3 box 56,592.30 56,592.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030287 16/03/2565 - -
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2203 ซื้อยา Mometasone 50 mcg nasal spray

 140d จํานวน 170 ขวด

95,861.30 95,861.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030288 16/03/2565 - -

2204 ซื้อยา Rivastigmine 13.3 mg/24hr จํานวน

 10 box

35,235.10 35,235.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030290 16/03/2565 - -

2205 น้ํายาดับเพลิง 17,227.00 17,227.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันแสน ซัพพลาย 

จํากัด

บริษัท พันแสน ซัพพลาย จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030291 16/03/2565 - -

2206 ซื้อยา HPV vaccine 9-Valent 0.5 ml 

prefilled syr จํานวน 15 prefilled syr

82,015.50 82,015.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030299 16/03/2565 - -

2207 ซื้อยา Levofloxacin 250 mg/ 50 ml inj 

จํานวน 300 vial

57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030301 16/03/2565 - -

2208 ซื้อยา Hydrocortisone 10 mg tab จํานวน

 30 ขวด

34,026.00 34,026.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030302 16/03/2565 - -

2209 ซื้อยา Bilastine 20 mg tab จํานวน 150 

กลอง

93,732.00 93,732.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030303 16/03/2565 - -

2210 ซื้อยา Oxytocin 10 iu/1 ml inj จํานวน 5 

กลอง

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี. จํากัด บริษัท เอฟ.ซี.พี. จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030304 16/03/2565 - -

2211 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

4,640.00 4,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซนอสติคส 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท วายดี ไดซนอสติคส 

(ประเทศไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030305 16/03/2565 - -

2212 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

9,025.00 9,025.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโน

สติคส

หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030306 16/03/2565 - -
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2213 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

17,400.00 17,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโน

สติคส

หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030307 16/03/2565 - -

2214 ขอจางทําบัตรแพยา 2 หนา (การดสีฟา 180

 แกรม) จํานวน 2000 ใบ

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดับบลิว.กราฟ

ฟค จํากัด

บริษัท เอส.ดับบลิว.กราฟฟค จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030308 16/03/2565 - -

2215 ซื้อ 15.5 FR x 28 CM (11”) Titan HD 

Catheter Set จํานวน 5 Set

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย 

จํากัด

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030311 16/03/2565 - -

2216 ซื้อยา Benzydamine HCl 3 mg/ml spray

 จํานวน 100 ขวด

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030312 16/03/2565 - -

2217 ซื้อ 0.9% Sodium Chloride (NSS) 1,000

 ml จํานวน 3,120 ขวด

95,160.00 95,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตารแล็บ จํากัด บริษัท สตารแล็บ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030313 16/03/2565 - -

2218 ซื้อหนากากครอบจมูกหรือปากที่ใชกับเครื่อง

อัดอากาศขณะหายใจเขา จํานวน 1 ชุด

3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล 

จํากัด

บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030315 16/03/2565 - -

2219 ซื้อPink Achieve Breast Biopsy 14G x 

11Cm จํานวน 10 ชิ้น

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอรแคส ซายนเอนซ

 คอนซัลแตนท จํากัด

บริษัท ฟอรแคส ซายนเอนซ 

คอนซัลแตนท จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030316 16/03/2565 - -

2220 ซื้อยา Lubiprostone 24 mcg cap จํานวน

 30 กลอง

80,892.00 80,892.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030318 17/03/2565 - -

2221 ซื้อยา Tdap + IPV vac จํานวน 20 

prefilled syr

14,209.60 14,209.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030319 17/03/2565 - -

2222 ซื้อยา Fluorometholone 0.1% e.d 10 

ml จํานวน 30 ขวด

1,444.50 1,444.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030321 17/03/2565 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2223 ซื้อยา Bicalutamide 50 mg tab จํานวน 

30 กลอง

62,916.00 62,916.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030322 17/03/2565 - -

2224 ซื้อยา Cyclosporin 0.05% e.d emulsion

 0.4 ml จํานวน 20 กลอง

20,000.01 20,000.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030323 17/03/2565 - -

2225 ซื้อ Mask Disposible-หูเกี่ยว จํานวน 1,000

 กลอง

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-คอน (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030325 17/03/2565 - -

2226 ซื้อยา Rivaroxaban 20 mg tab 

(Xarelto20) จํานวน 30 กลอง

78,645.00 78,645.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030326 17/03/2565 - -

2227 ซื้อยา Galantamine 8 mg cap จํานวน 30

 กลอง

64,071.60 64,071.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030327 17/03/2565 - -

2228 ซื้อยา Rivaroxaban 2.5 mg tab (Xarelto

 2.5) จํานวน 5 กลอง

6,548.40 6,548.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030328 17/03/2565 - -

2229 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชนิด 87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030329 17/03/2565 - -

2230 ซื้อ Admit set (ชุดรับคนไขใหม) 69,600.00 69,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็น.เอ็น.มารเก็ต

ติ้ง จํากัด

บริษัท พี.เอ็น.เอ็น.มารเก็ตติ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030330 17/03/2565 - -

2231 ซื้อวัสดุสํานักงาน 31 ชนิด 61,248.00 61,248.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030331 17/03/2565 - -

2232 ซื้อยา Estriol 0.03 mg+Lactobacillus VT

 จํานวน 40 box

9,585.60 9,585.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030333 17/03/2565 - -
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2233 ซื้อยา CarboxyMethylCellulose NA 

0.5% tube จํานวน 100 กลอง

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมา อินโนวา 

จํากัด

บริษัท ฟารมา อินโนวา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030335 17/03/2565 - -

2234 ซื้อยา Sodium chloride 0.9% 20 sachet

 จํานวน 500 กลอง

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาไลน จํากัด บริษัท ฟารมาไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030337 17/03/2565 - -

2235 ซื้อยา Amlodipine 10 mg tab จํานวน 

120 กลอง

82,800.00 82,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030340 17/03/2565 - -

2236 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 4

 ชนิด

15,760.00 15,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030341 17/03/2565 - -

2237 ซื้อยา Ketorolac 30 mg/1 ml inj จํานวน 

50 กลอง

49,755.00 49,755.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมริกัน ไตหวัน ไบ

โอฟารม จํากัด

บริษัท อเมริกัน ไตหวัน ไบโอ

ฟารม จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030342 17/03/2565 - -

2238 ซื้อยา finasteride 5 mg tab จํานวน 700 

กลอง

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030343 17/03/2565 - -

2239 ซื้อยา Lidocaine 10% 50 gm จํานวน 20 

ขวด

5,580.00 5,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030345 17/03/2565 - -

2240 ซื้อยา Hista Oph e.d 10 ml จํานวน 600 

ขวด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030346 17/03/2565 - -

2241 ซื้อยา Co careldopa L100+C25 mg tab 

จํานวน 50 กลอง

19,206.50 19,206.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030347 17/03/2565 - -

2242 ซื้อยา Baclofen 10 mg tab จํานวน 60 

กลอง

11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟารแลบ 

จํากัด

บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030348 17/03/2565 - -
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2243 ซื้อยา Clindamycin 600 mg inj 4 ml 

จํานวน 1000 vial

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟารแลบ 

จํากัด

บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030351 17/03/2565 - -

2244 ซื้อยา Glycopyrrolate 0.2 mg/ml inj 

จํานวน 30 กลอง

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด บริษัท มาสุ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030353 17/03/2565 - -

2245 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030355 17/03/2565 - -

2246 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

89,131.00 89,131.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030356 17/03/2565 - -

2247 2.Syringe Dispose 3ML (Unlock) จํานวน

 200 กลอง (100อัน/กลอง)

29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030359 17/03/2565 - -

2248 ซื้อ พลาสเตอรใส ขนาด 1 นิ้ว จํานวน50 

กลอง

26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030360 17/03/2565 - -

2249 ซื้อ C2023614 MONOSYN U4/0 45CM 

DSMP16R36/PAC จํานวน 2 แพค

10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030361 17/03/2565 - -

2250 ซื้อ ถุงมือตรวจโรจศรีตรังโกลฟ เบอร S 

จํานวน 600 กลอง

76,800.00 76,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030362 17/03/2565 - -

2251 ซื้อ UNOMETER SAFETI PLUS 150CM 

จํานวน 30 ชิ้น

13,482.00 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030363 17/03/2565 - -

2252 ซื้อ 1.Spinal Needle 27g 25/Box จํานวน

 10 กลอง 2.Whitacle Needle 27Gx4 

11/16'' 10/Box จํานวน 1 กลอง

25,894.00 25,894.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030364 18/03/2565 - -
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2253 ซื้อ 1. Futuro Comfort Knee Supprt,L 

จํานวน 24 ชิ้น 2.Futuro Comfort Knee 

with Stabilzers,L จํานวน 24 ชิ้น

20,415.60 20,415.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030365 18/03/2565 - -

2254 ซื้อยา Pimecrolimus 1% cream 15 gm 

จํานวน 20 กลอง

12,076.02 12,076.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030371 18/03/2565 - -

2255 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030372 18/03/2565 - -

2256 ซื้อกะละมังสแตนเลส 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด บริษัท พิลโก จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030375 18/03/2565 - -

2257 ซื้อผาสาลู 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณดี  ชะโรจนบวร นางวรรณดี  ชะโรจนบวร คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030376 18/03/2565 - -

2258 ซื้อแกสหุงตม 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางแสนแกส จํากัด บริษัท บางแสนแกส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030396 18/03/2565 - -

2259 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว เด็นทั่ล อิน

คอรปอเรชั่น จํากัด

บริษัท ไดรว เด็นทั่ล อินคอร

ปอเรชั่น จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030412 21/03/2565 - -

2260 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว เด็นทั่ล อิน

คอรปอเรชั่น จํากัด

บริษัท ไดรว เด็นทั่ล อินคอร

ปอเรชั่น จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030415 21/03/2565 - -

2261 ขอซื้อเครื่องกรอฟนเคลื่อนที่ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็มมีเนนซ หจก. เอ็มมีเนนซ คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065030034 23/03/2565 - -

2262 ซื้อ Angio cath 5frx70cm yashiro จํานวน

 5 ชิ้น

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030422 21/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2263 ซื้อ กระดาเช็ดมือยาว จํานวน 40 ลัง 36,000.36 36,000.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร

เทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030431 21/03/2565 - -

2264 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 21 รายการ ตาม

บันทึกขอความแนบ

42,210.00 42,210.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย อมรเลิศวิทย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030432 21/03/2565 - -

2265 ซื้อยา Lamivudine 150 mg tab จํานวน 

200 ขวด , Iodine GPO 150 mcg tab 

จํานวน 60 ขวด

38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030433 21/03/2565 - -

2266 ซื้อ กระดาษถายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม

 จํานวน 200 รีม

17,800.00 17,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ 

(2002) จํากัด

บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030434 21/03/2565 - -

2267 ซื้อยา Aniosyme DLM-maxi-5 litr จํานวน

 5 แกลอน

18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030435 21/03/2565 - -

2268 ซื้อยา Rilpivirine 25 mg tab จํานวน 60 

ขวด

11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030436 21/03/2565 - -

2269 ซื้อยา Prednisolone 1% e.d 5 ml จํานวน

 100 กลอง

5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030438 21/03/2565 - -

2270 ซื้อยา Etifoxine hydrochloride 50 mg 

cap จํานวน 10 กลอง

4,387.00 4,387.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030439 21/03/2565 - -

2271 ซื้อยา Azelaic acid 0.2g/g cream 30 g 

จํานวน 10 หลอด

3,980.40 3,980.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030440 21/03/2565 - -

2272 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 

ประจําเดือนกุมภาพันธ 2565

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

ที่ 6 ชลบุรี

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 6 

ชลบุรี

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010507 22/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2273 ซื้อยา Ezetimibe10+Atorvastatin 10 mg 

tab จํานวน 60 กลอง

48,792.00 48,792.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030444 22/03/2565 - -

2274 ซื้อยา Montelukast 4 mg tab จํานวน 20

 กลอง

10,229.20 10,229.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030446 22/03/2565 - -

2275 ซื้อยา Valsartan 160 mg tab จํานวน 500

 กลอง

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030448 22/03/2565 - -

2276 ซื้อยา Multivitamin+Mineral tab จํานวน 

30 ขวด

15,022.80 15,022.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030449 22/03/2565 - -

2277 ซื้อยา Levetiracetam 100 mg/1 ml syr 

300 ml จํานวน 20 ขวด

46,138.40 46,138.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030451 22/03/2565 - -

2278 ซื้อยา Verapamil SR 240 mg tab จํานวน

 100 กลอง

34,668.00 34,668.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030452 22/03/2565 - -

2279 ซื้อเครื่องชวยหายใจความดันบวกแบบ

อัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง

33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030455 22/03/2565 - -

2280 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2

 รายการ

23,700.00 23,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล 

จํากัด

บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030456 22/03/2565 - -

2281 ซื้อยา Prednisolone 5 mg tab จํานวน 30

 กลอง , Benadryl syr 60 ml จํานวน 10 

ขวด

10,593.00 10,593.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030457 22/03/2565 - -

2282 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030464 23/03/2565 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
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อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2283 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

39,162.00 39,162.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030465 23/03/2565 - -

2284 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

86,028.00 86,028.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030466 23/03/2565 - -

2285 ซื้อยา Rifampicin 300 mg cap จํานวน 40

 กลอง

12,283.60 12,283.60 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030467 23/03/2565 - -

2286 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 32,635.00 32,635.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030469 23/03/2565 - -

2287 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2 ชนิด 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030470 23/03/2565 - -

2288 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2 ชนิด 6,540.00 6,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030471 23/03/2565 - -

2289 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 3 ชนิด 12,506.16 12,506.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030473 23/03/2565 - -

2290 ซื้อยา hdSTREptokinase 1.5 mu จํานวน 

5 vial

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030474 23/03/2565 - -

2291 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 1

 รายการ

11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง ราน เท็น เทรดดิ้ง ราน เท็น เทรดดิ้ง คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030475 23/03/2565 - -

2292 ซื้อยา Triamcinolone 10 mg/1 ml inj 

จํานวน 200 vial , Triamcinolone 40 

mg/1 ml inj จํานวน 100 vial

7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.

เอส แลบบอเรตอรี่

หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.เอส 

แลบบอเรตอรี่

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030477 23/03/2565 - -
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หรือจาง
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ราคาที่เสนอ
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ขอเสนอแนะ
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2293 ซื้อยา Mupirocin 2% 5 gm oint จํานวน 

600 หลอด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สามัคคีเภสัช จํากัด บริษัท สามัคคีเภสัช จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030478 23/03/2565 - -

2294 ซื้อยา hdSODium chloride 3% 500 ml 

จํานวน 100 ขวด

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล 

โปรดัคส จํากัด (มหาชน)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล 

โปรดัคส จํากัด (มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030479 23/03/2565 - -

2295 ซื้อยา Lamotrigine 100 mg tab จํานวน 

20 กลอง

7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส 

จํากัด

บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030480 23/03/2565 - -

2296 ซื้อยา Mirtazapine 15 mg tab จํานวน 50

 กลอง

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟารมาซู

ติคอลส จํากัด

บริษัท พีเอ็มแอล ฟารมาซูติคอลส

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030481 23/03/2565 - -

2297 ซื้อยา Ursodeoxycholic acid 250 mg 

cap จํานวน 100 กลอง

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030482 23/03/2565 - -

2298 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด บริษัท เมดิทอป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030485 24/03/2565 - -

2299 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 5,692.40 5,692.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030486 24/03/2565 - -

2300 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030487 24/03/2565 - -

2301 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030488 24/03/2565 - -

2302 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2 ชนิด 19,388.40 19,388.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030490 24/03/2565 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2303 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2,503.80 2,503.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030495 24/03/2565 - -

2304 ซื้อวัสดุคอมพิงเตอร 2 ชนิด 30,750.00 30,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030497 24/03/2565 - -

2305 ซื้อ Gauze pad 3*3 นิ้ว 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065020505 25/03/2565 - -

2306 ซื้อสวิตซเปด-ปด แบบลมสําหรับเครื่องยูนิต

ทันตกรรม 620801101000001

3,765.00 3,765.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอส ออลล จํากัด บริษัท ดีเอส ออลล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030259 25/03/2565 - -

2307 คาจางบันทึกขอมูล 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030502 25/03/2565 - -

2308 โครงการ BUH FUN VERTUAL RAN 2022 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030503 25/03/2565 - -

2309 ซื้อชุด Cuff ดานใน สําหรับเครื่องวัดความดัน

โลหิตแบบสอดแขน

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพ ออริตี้ แคร โปร

ดักส จํากัด

บริษัท ไพ ออริตี้ แคร โปรดักส 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030504 25/03/2565 - -

2310 สายตอตัวตรวจจับ Spo2 เครื่องเฝาระวัง

สัญญาณไฟฟาหัวใจ จํานวน 1 เสน

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส 

โปร จํากัด

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030506 25/03/2565 - -

2311 ซื้อยา Carbetocin 100 mcg/ml inj 

(Duratocin) จํานวน 6 กลอง

21,828.00 21,828.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030509 25/03/2565 - -

2312 ซื้อยา Gaviscon liq 150 ml จํานวน 700 

ขวด

93,625.00 93,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030510 25/03/2565 - -
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ตกลงซื้อหรือจาง
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2313 ซื้อยา Aescin 1% gel 40 gm จํานวน 50 

กลอง , Aescin 20 mg tab จํานวน 100 

กลอง

61,792.50 61,792.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030511 25/03/2565 - -

2314 ซื้อยา Alcohol Rub 150 ml + Hibi. 0.5%

 150 ml จํานวน 500 ขวด , Alcohol Rub 

300 ml + Hibi. 0.5% 300 ml จํานวน 500

 ขวด

66,875.00 66,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030512 25/03/2565 - -

2315 ซื้อยา Betamethasone cream 0.1% 5 

gm จํานวน 600 หลอด

5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030513 25/03/2565 - -

2316 ซื้อยา Evoflow S25+F125mcg/P 

Evohaler 120dose จํานวน 300 กลอง

67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030514 25/03/2565 - -

2317 ซื้อยา Fsh Medroxyprogesterone 5 mg 

tab จํานวน 30 ขวด

24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030515 25/03/2565 - -

2318 ซื้อยา Deferoxamine 500 mg inj จํานวน 

20 กลอง

36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030516 25/03/2565 - -

2319 ซื้อยา Aminoven infant 10% 100 ml 

จํานวน 30 ขวด , Peditrace 10 ml จํานวน

 3 กลอง

14,766.00 14,766.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030518 25/03/2565 - -

2320 ซื้อยา Vitalipid N infant 10 ml จํานวน 5 

กลอง

7,158.30 7,158.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030519 25/03/2565 - -

2321 ซื้อยา Fluticasone 125 mcg evo 120d 

จํานวน 30 ขวด

6,708.90 6,708.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030520 25/03/2565 - -

2322 ซื้อยา Hydralazine 20 mg/2 ml inj 

จํานวน 3 กลอง

3,627.30 3,627.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030521 25/03/2565 - -
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2323 ซื้อยา Peppermint oil 187 mg cap 

จํานวน 50 กลอง , Conjugated Estrogen 

0.625 mg tab จํานวน 2 กลอง

45,260.00 45,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ

ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030522 25/03/2565 - -

2324 ซื้อยา D 10 S/2 1000 ml จํานวน 100 ถุง 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030523 25/03/2565 - -

2325 ซื้อยา D 5 S/2 500 ml จํานวน 200 ถุง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ

 จํากัด

บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030524 25/03/2565 - -

2326 ซื้อยา N.S.S 0.9% 1000 ml จํานวน 3000 

ถุง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ

 จํากัด

บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030525 25/03/2565 - -

2327 ซื้อยา Pramipexole 0.25 mg tab จํานวน 

60 กลอง

26,316.00 26,316.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด บริษัท เมดไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030526 25/03/2565 - -

2328 ซื้อยา Filgrastim 300 mcg inj จํานวน 100

 amp

52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030528 25/03/2565 - -

2329 ซื้อยา Furosemide 500 mg tab จํานวน 

30 กลอง

29,853.00 29,853.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030529 25/03/2565 - -

2330 ซื้อยา Fluconazole 200 mg cap จํานวน 

20 กลอง

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030530 25/03/2565 - -

2331 ซื้อยา Calcium carbonate 600 mg tab 

จํานวน 100 กลอง

19,100.00 19,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030531 25/03/2565 - -

2332 ซื้อยา Fluoxetine 20 mg cap จํานวน 200

 กลอง

15,194.00 15,194.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030535 25/03/2565 - -
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2333 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030561 28/03/2565 - -

2334 ขออนุมัติซื้อชุดตรวจวิเคราะห UBT 

(13C-Urea breath Test) 10 set/กลอง 

จํานวน 3 กลอง

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030564 28/03/2565 - -

2335 ซื้อ Hemoflow HF80S จํานวน 72 ชิ้น 61,200.00 61,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030565 28/03/2565 - -

2336 ซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา จํานวน 1

 เครื่อง

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟ

แคร จํากัด

บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030568 28/03/2565 - -

2337 ขออนุมัตซื้อ/จางถายเอกสารแบบฟอรม

โรงพยาบาล

60,197.50 60,197.50 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร บานคอมพิวเตอร คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030570 28/03/2565 - -

2338 จัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ 60,348.00 60,348.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065030036 28/03/2565 - -

2339 จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จํานวน 9 เครื่อง 98,550.00 98,550.00 เฉพาะเจาะจง โกลบอลไอที เซอรวิส โกลบอลไอที เซอรวิส คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065030037 28/03/2565 - -

2340 ขออนุมัติซื้อ ผายาง 2 หนา จํานวน 10 มวน 9,416.00 9,416.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุทธากร สไตล จํากัด บริษัท วุทธากร สไตล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030578 28/03/2565 - -

2341 ซื้อกระดาษเช็ดพื้นผิวปราศจากแอลกอฮอล 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030580 28/03/2565 - -

2342 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2

 รายการ

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030581 28/03/2565 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

2343 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2 ชนิด 10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030582 28/03/2565 - -

2344 ซื้อยา Beractant 25  mg/ml 4 ml จํานวน

 2 vial

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030583 28/03/2565 - -

2345 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2 ชนิด 12,300.00 12,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทเส กรุป จํากัด บริษัท ไทเส กรุป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030584 28/03/2565 - -

2346 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2 ชนิด 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จํากัด บริษัท สไปโร เมด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030585 28/03/2565 - -

2347 ซื้อยา Mometasone 0.1% 5 gm cream 

จํานวน 500 หลอด

38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030586 28/03/2565 - -

2348 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030587 28/03/2565 - -

2349 ซื้อยา Relva Ellipta 200/25 mcg inhaler

 จํานวน 30 กลอง

28,087.50 28,087.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030588 28/03/2565 - -

2350 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2 ชนิด 4,380.00 4,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล 

แอนด ซัพพลาย จํากัด

บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด 

ซัพพลาย จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030589 28/03/2565 - -

2351 ซื้อยา Tiotropium bromide handihaler 

18 mcg แผง จํานวน 200 กลอง

99,938.00 99,938.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030590 28/03/2565 - -

2352 ซื้อกระดาษถายเอกสาร 20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ 

(2002) จํากัด

บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030591 28/03/2565 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2353 ซื้อยา Donepezil 10 mg orodispersible 

tab จํานวน 5 กลอง

89,933.50 89,933.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030592 28/03/2565 - -

2354 ซื้อยา Ouetiapine 200 mg tab จํานวน 30

 กลอง

16,920.00 16,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด บริษัท เมดไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030594 28/03/2565 - -

2355 ซื้อยา Sodium chloride 15% 100 ml 

จํานวน 1000 ขวด

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จํากัด บริษัท ยูนีซัน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030595 28/03/2565 - -

2356 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 25,038.00 25,038.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล ราน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030596 28/03/2565 - -

2357 ซื้อยา Losartan 50 mg tab จํานวน 150 

BOX

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030597 28/03/2565 - -

2358 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2 ชนิด 7,471.81 7,471.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030598 28/03/2565 - -

2359 ซื้อยา Mycophenolate Mofetil 500 mg 

tab จํานวน 80 กลอง

84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030599 28/03/2565 - -

2360 ซื้อวัสดุสํานักงาน 24 ชนิด 72,196.00 72,196.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030600 28/03/2565 - -

2361 ซื้อยา Nutricia Infatrini 400 gm จํานวน 

12 กระปอง

4,410.03 4,410.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030603 28/03/2565 - -

2362 ซื้อยา Tears2 Miltear 10 ml จํานวน 3000

 ขวด

57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030607 28/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2363 ซื้อยา Acetone 450 ml จํานวน 30 ขวด , 

Dextrose anhydrous 5 kg จํานวน 4 ขวด

 , Coal tar 81-86% solution 1 lb จํานวน

 2 ขวด

5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ 

(1985) จํากัด

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ (1985) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030610 28/03/2565 - -

2364 ซื้อยา Doxycycline 100 mg cap จํานวน 

20 กลอง

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด บริษัท โปลิฟารม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030611 29/03/2565 - -

2365 ซื้อยา hdAZAthioprine 50 mg tab 

จํานวน 60 กลอง

32,700.00 32,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030612 29/03/2565 - -

2366 ซื้อยา Methotrexate 2.5 mg tab จํานวน 

100 กลอง

59,000.00 59,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030613 29/03/2565 - -

2367 ซื้อยา Oxybutynin 5 mg tab จํานวน 50 

กลอง

37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นูฟารมา แอนด 

เฮลทแคร จํากัด

บริษัท นูฟารมา แอนด เฮลทแคร 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030614 29/03/2565 - -

2368 ซื้อยา Nicergoline 30 mg tab จํานวน 400

 กลอง

94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030615 29/03/2565 - -

2369 ซื้อยา Ytp Plai Oil Cream จํานวน 1900 

หลอด

98,800.00 98,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030616 29/03/2565 - -

2370 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 3 ชนิด 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ จํากัด บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030617 29/03/2565 - -

2371 คาบริการทางทันตกรรม ประจําเดือน

เมษายน 2565

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065030039 31/03/2565 - -

2372 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030632 29/03/2565 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2373 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2 ชนิด 9,844.00 9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030633 29/03/2565 - -

2374 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดวารดส ไลฟไซ

เอ็นซ (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เอ็ดวารดส ไลฟไซเอ็นซ 

(ประเทศไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030634 29/03/2565 - -

2375 ซื้อวัสดุวิทยาสาตรทางการแพทย 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030635 29/03/2565 - -

2376 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2 ชนิด 14,552.00 14,552.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030636 29/03/2565 - -

2377 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2 ชนิด 15,300.96 15,300.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030638 29/03/2565 - -

2378 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จงที (ไทย) อิมปอรต 

เอ็กซปอรต จํากัด

บริษัท จงที (ไทย) อิมปอรต เอ็กซ

ปอรต จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030639 29/03/2565 - -

2379 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2 ชนิด 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030640 29/03/2565 - -

2380 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 73,800.00 73,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030641 29/03/2565 - -

2381 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมส เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท เมส เทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030642 29/03/2565 - -

2382 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030644 29/03/2565 - -
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2383 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2 ชนิด 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030645 29/03/2565 - -

2384 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล 

แอนด ซัพพลาย จํากัด

บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด 

ซัพพลาย จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030647 29/03/2565 - -

2385 ซื้อกระดาษเช็ดมือแบบยาว จํานวน 80 ลัง 72,000.73 72,000.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร

เทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030648 29/03/2565 - -

2386 ซื้อขวดแกวสําหรับยาฉีด สีชา 10 ml จํานวน

 405 ใบ , Bottle plastic 30 ml (ขวด 30 

ซีซี กลม) จํานวน 2000 ใบ , Cup (ตลับ 10 

gm - สีฟา) จํานวน 1000 ตลับ

6,427.50 6,427.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล 

จํากัด

บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030650 29/03/2565 - -

2387 ซื้อยา Amorofine 5% solution จํานวน 20

 BOX

27,285.00 27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030652 29/03/2565 - -

2388 ซื้อยา Minoxidil 5% soln spray 60 ml 

จํานวน 5 กลอง

16,250.00 16,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด บริษัท โปลิฟารม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030653 29/03/2565 - -

2389 ซื้อยา UNasyn 1.5 gm inj จํานวน 20 vial 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030654 29/03/2565 - -

2390 ซื้อยา CAPD (2.5% Dext Low Cal) 5000

 ml จํานวน 5 กลอง , CAPD (1.5% Dext 

Low Cal) 5000 ml จํานวน 15 กลอง

31,650.60 31,650.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030655 29/03/2565 - -

2391 ซื้อยา Timolol 0.5% e.d 5 ml จํานวน 

500 ขวด

24,610.00 24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030656 29/03/2565 - -
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2392 ซื้อยา Progesterone 200 mg tab จํานวน

 60 กลอง

17,911.80 17,911.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030657 29/03/2565 - -

2393 ซื้อยา Magesto F tab จํานวน 30 ขวด 19,324.20 19,324.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030658 29/03/2565 - -

2394 ซื้อยา Secukinumab 150 mg powder for

 injection จํานวน 3 vial

18,682.20 18,682.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030659 29/03/2565 - -

2395 ซื้อยา hdInsulin Aspart 100u/ml 3 ml 

จํานวน 80 กลอง

70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030660 29/03/2565 - -

2396 ซื้อยา Cc:Etonogestrel 68 mg ฝง จํานวน

 20 กลอง

36,594.00 36,594.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030661 29/03/2565 - -

2397 ซื้อยา Betahistine diHCl 24 mg tab 

จํานวน 400 กลอง

94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030662 29/03/2565 - -

2398 ซื้อยา Omega 3 acid ethyl ester 1 gm 

cap จํานวน 50 ขวด

39,816.84 39,816.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030663 29/03/2565 - -

2399 ซื้อยา Rosuvastatin 10 mg tab จํานวน 

400 กลอง

87,740.00 87,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030664 29/03/2565 - -

2400 ซื้อยา Seretide S50+f250/P Accuhaler 

60 dose จํานวน 200 ชุด

92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030665 29/03/2565 - -

2401 ซื้อยา Sacubitril 97.2+Valsartan 102.8 

mg tab จํานวน 20 กลอง

82,347.20 82,347.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030666 29/03/2565 - -
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565
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2402 ซื้อยา Tadalafil 5 mg tab จํานวน 20 กลอง 60,604.80 60,604.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030667 29/03/2565 - -

2403 ซื้อยา Tizanidine 2 mg tab จํานวน 160 

กลอง

97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030668 29/03/2565 - -

2404 ซื้อยา hdPHENYToin 50 mg tab จํานวน 

20 ขวด

12,947.00 12,947.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030669 29/03/2565 - -

2405 ซื้อยา Maxitrol ophth oint 3.5 gm 

จํานวน 50 หลอด

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030670 29/03/2565 - -

2406 ซื้อยา Pilocarpine 2% ed 15 ml จํานวน 

20 ขวด

1,369.60 1,369.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030671 29/03/2565 - -

2407 ซื้อยา Latanoprost 0.005 mg/ml 2.5 ml

 จํานวน 300 ขวด

27,285.00 27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030672 29/03/2565 - -

2408 ซื้อยา Melatonin 2 mg tab จํานวน 120 

กลอง

86,670.00 86,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030674 29/03/2565 - -

2409 ซื้อยา Paliperidone 6 mg tab จํานวน 10

 กลอง

34,614.50 34,614.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030676 29/03/2565 - -

2410 ซื้อยา Galantamine 16 mg cap จํานวน 

10 กลอง

32,463.80 32,463.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030677 29/03/2565 - -

2411 ซื้อยา Symbicort 160+4.5/DTerbuhaler 

120dose จํานวน 100 กลอง

82,390.00 82,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030678 30/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2412 ซื้อยา Ticagrelor 90 mg tab จํานวน 30 

กลอง

28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030679 30/03/2565 - -

2413 ซื้อยา Betameth 0.5 mg+Calcipot 50 

mcg/g gel 15g จํานวน 10 ขวด

5,564.00 5,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030681 30/03/2565 - -

2414 ซื้อยา Loteprednol etabonate 0.5% e.d

 5 ml จํานวน 20 ขวด

4,350.62 4,350.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030682 30/03/2565 - -

2415 ซื้อยา Oxymetholone 50 mg tab จํานวน

 10 ขวด

13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030683 30/03/2565 - -

2416 ซื้อยา Tafluprost 15 mcg/ml e.d จํานวน

 60 กลอง

33,480.00 33,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030684 30/03/2565 - -

2417 ซื้อยา Augmentin 228/5 ml sus 70 ml 

จํานวน 20 ขวด

1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030685 30/03/2565 - -

2418 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเมอรเชียล ซายส

 จํากัด

บริษัท คอมเมอรเชียล ซายส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030688 30/03/2565 - -

2419 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย

จํานวน 2 รายการ

56,060.00 56,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030690 30/03/2565 - -

2420 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวลลคอนเซ็ปท จํากัด บริษัท เวลลคอนเซ็ปท จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030691 31/03/2565 - -

2421 ซื้อยา Calamine lotion 60 ml จํานวน 30

 ขวด , hdCalcium gluconate 10% 10 

ml จํานวน 200 amp

7,276.00 7,276.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030692 31/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2422 ซื้อยา Clozapine 100 mg tab จํานวน 5 

กลอง

4,375.00 4,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030693 31/03/2565 - -

2423 ซื้อยา hdMITOmycin C 10 mg inj จํานวน

 10 vial

7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิค

แคร จํากัด

บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030694 31/03/2565 - -

2424 ซื้อยา lodized oil fluid 480 mg/ml 10 

ml จํานวน 3 amp

41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร 

(ไทยแลนด) จํากัด

บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทย

แลนด) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030695 31/03/2565 - -

2425 ซื้อยา Bupivac 0.5% 10 ml Polyamp 

จํานวน 50 กลอง

28,802.26 28,802.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030696 31/03/2565 - -

2426 ซื้อยา BethaNEchol 10 mg tab จํานวน 

100 กลอง

69,550.00 69,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030697 31/03/2565 - -

2427 ซื้อยา Bismuth Subsalicylate 524 mg 

tab จํานวน 40 กลอง

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาไลน จํากัด บริษัท ฟารมาไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030699 31/03/2565 - -

2428 ซื้อยา Cefixime 100 mg /5 ml syr 30 ml

 จํานวน 60 ขวด

12,960.00 12,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030700 31/03/2565 - -

2429 ซื้อยา Tranxenamic 250 mg cap จํานวน 

30 ขวด

8,859.60 8,859.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอรเนชั่น

แนล เฮลทแคร จํากัด

บริษัท อุยเฮง อินเตอรเนชั่นแนล 

เฮลทแคร จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030701 31/03/2565 - -

2430 ซื้อยา Cetirizine 1 mg/ml 60 ml syr 

จํานวน 500 ขวด

5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030702 31/03/2565 - -

2431 ซื้อยา Cefixime 100 mg cap จํานวน 50 

กลอง

58,850.00 58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030703 31/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2432 ซื้อยา Entacapone 200 mg tab จํานวน 

30 กลอง

98,547.00 98,547.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอไรออน ฟารมา 

ไทย จํากัด

บริษัท โอไรออน ฟารมา ไทย 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030704 31/03/2565 - -

2433 ซื้อยา Anastrozole 1 mg tab จํานวน 10 

กลอง

10,999.60 10,999.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030708 31/03/2565 - -

2434 ซื้อยา Dexpanthenol 5% Spray 20 ml 

140d จํานวน 30 ขวด

5,970.60 5,970.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030709 31/03/2565 - -

2435 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย)

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030711 31/03/2565 - -

2436 ซื้อยา Calcipotriol+Bet dipro 15 gm 

จํานวน 60 หลอด

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030712 31/03/2565 - -

2437 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร แอด

วานซ จํากัด

บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030713 31/03/2565 - -

2438 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030714 31/03/2565 - -

2439 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

77,600.00 77,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030715 31/03/2565 - -

2440 ซื้อยา hdBemiparin 3500 iu/0.2 ml inj 

แดง จํานวน 50 กลอง

17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030716 31/03/2565 - -

2441 ซื้อยา Alcohol Rub + Hibi 0.5% 4 L 

จํานวน 50 ขวด

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030718 31/03/2565 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2442 ซื้อยา Dorzolamide 2% + TML 0.5% e.d

 5 ml จํานวน 300 กลอง

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030719 31/03/2565 - -

2443 ซื้อยา Anoro Ellipta 62.5/25 mcg 

inhaler จํานวน 50 กลอง

44,137.50 44,137.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030721 31/03/2565 - -

2444 ซื้อยา Amlodipine 10/Atorvastatin 20 

tab จํานวน 150 กลอง

68,373.00 68,373.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030723 31/03/2565 - -

2445 ซื้อยา Glycophos conc 20 ml/vial 

จํานวน 2 กลอง

4,601.00 4,601.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030724 31/03/2565 - -

2446 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ จํานวน 4 รายการ 99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065030042 31/03/2565 - -

2447 ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือนิทานโครงการ

คุณธรรมจริยธรรม

26,400.00 26,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปลน ฟอร คิดส 

จํากัด

บริษัท แปลน ฟอร คิดส จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030010 01/03/2565 - -

2448 ขออนุมัติซื้อบันไดไมไผ จํานวน 2 อัน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง  วีรชาติ   เสาเข็ม วีรชาติ   เสาเข็ม เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030009 01/03/2565 - -

2449 ขออนุมัติจัดจางทําปายไวนิลโครงการหนู

นอยปฐมวัยรูเทาทันภัยโควิด

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030081 11/03/2565 - -

2450 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการหนูนอย

ปฐมวัยรูเทาทันภัยโควิด 4 รายการ

11,747.00 11,747.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.

พานิช

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030079 11/03/2565 - -

2451 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการหนูนอย

ปฐมวัยรูเทาทันภัยโควิด (หนังสือ)

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปลน ฟอร คิดส 

จํากัด

บริษัท แปลน ฟอร คิดส จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030080 11/03/2565 - -

2452 ขออนุมัติซื้อกลองเว็บแคม จํานวน 12 ตัว 17,400.00 17,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030130 18/03/2565 - -

2453 ขออนุมัติจัดซื้อชุดตรวจ ATK 10,593.00 10,593.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สมนึก

เภสัช

หางหุนสวนจํากัด สมนึกเภสัช เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030148 23/03/2565 - -

2454 หนังสือเรียนฟรี จํานวน 3 รายการ 43,358.00 43,358.00 คัดเลือก บริษัท บุคเน็ท จํากัด บริษัท บุคเน็ท จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PO9000065030003 30/03/2565 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2455 ขออนุมัติคาหมึกเครื่องพิมพและการด

เครือขายไรสาย

24,360.00 24,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030056 03/03/2565 - -

2456 ขออนุมัติคาวัสดุสํานักงาน จํานวน 8 รายการ 3,356.00 3,356.00 เฉพาะเจาะจง รานคาโรงเรียนสาธิต พิบูล

บําเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาโรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ

 มหาวิทยาลัยบูรพา

เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030055 03/03/2565 - -

2457 ขออนุมัติคาวัสดุกอสราง จํานวน 10 รายการ 34,900.00 34,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ 

จํากัด

บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030058 03/03/2565 - -

2458 ขออนุมัติคาวัสดุกอสราง 9 รายการ 9,690.00 9,690.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ ราน ไพรเวชคาวัสดุ เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030059 03/03/2565 - -

2459 ขออนุมัติคาปายไวนิล 2 ผืน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายศุภชัย   หัตถกิจอุดม เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030054 03/03/2565 - -

2460 ขออนุมัติคาซอมเครื่องปรับอากาศและ

เครื่องทําน้ําเย็น

5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสหพล พลเสนา นายสหพล พลเสนา เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030053 03/03/2565 - -

2461 คาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 6 เครื่อง 22,800.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030057 03/03/2565 - -

2462 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการศึกษา จํานวน 12 

รายการ

8,471.00 8,471.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ ราน บานจิปาถะ เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030052 03/03/2565 - -

2463 ขออนุมัติจัดซื้อยาและเวชภัณฑ จํานวน 8 

รายการ

45,032.10 45,032.10 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สมนึก

เภสัช

หางหุนสวนจํากัด สมนึกเภสัช เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030051 03/03/2565 - -

2464 ขออนุมัติคาวัสดุการเกษตร 3 รายการ 4,680.00 4,680.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานวย  พรมสอน นายอํานวย  พรมสอน เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030065 09/03/2565 - -

2465 ขออนุมัติจัดจางทําตรายาง 5 รายการ 2,430.00 2,430.00 รานบางแสน

กราฟฟค

รานบางแสนกราฟฟค รานบางแสนกราฟฟค เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030107 17/03/2565 - -

2466 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ EPSON จํานวน

 3 รายการ

8,220.00 8,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด

เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030008 01/03/2565 - -

2467 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 3,717.00 3,717.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030022 03/03/2565 - -

2468 ขออนุมัติจัดทําตรายางหมึกในตัว 1,230.00 1,230.00 รานบางแสน

กราฟฟค

รานบางแสนกราฟฟค ใบสําคัญคางจาย เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030021 03/03/2565 - -

2469 ขออนุมัติจัดซื้อแบบบันทึกสุขภาพ ประจําตัว

นักเรียน

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030025 03/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2470 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ท

เวิรค จํากัด

บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค 

จํากัด

เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030024 03/03/2565 - -

2471 ขออนุมัติจัดทําตรายางหมึกในตัว จํานวน 6 

อัน

1,590.00 1,590.00 รานบางแสน

กราฟฟค

รานบางแสนกราฟฟค ใบสําคัญคางจาย เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030066 09/03/2565 - -

2472 ขออนุมัติซื้อกระดาษถายเอกสาร จํานวน 

200 รีม

20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุภาพฤกษ บิสซิเนส

 กรุป จํากัด

บริษัท สุภาพฤกษ บิสซิเนส กรุป 

จํากัด

เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030076 10/03/2565 - -

2473 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP 85A 

จํานวน 6 กลอง

17,340.00 17,340.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล 

ที ช็อป

หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล ที ช็อป เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030078 11/03/2565 - -

2474 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ 2 รายการ 2,136.99 2,136.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030084 14/03/2565 - -

2475 ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือเรียนฝายปฐมวัย 

เพิ่มเติม

1,919.00 1,919.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทไวซ คิดส จํากัด 

 บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด

(มหาชน) 

 บริษัท โททอล เอ็ดดูเคชั่น 

โซลูชั่น จํากัด 

บริษัทไวซ คิดส จํากัด 

 บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด

(มหาชน) 

 บริษัท โททอล เอ็ดดูเคชั่น โซลูชั่น

 จํากัด 

เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030002 01/03/2565 - -

2476 ขออนุมัติจัดซื้อตลับหมึกสี Canon MP287 

จํานวน 1 ตลับ

1,016.00 1,016.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แอดวานซ

 พีซี

หางหุนสวนจํากัด แอดวานซ พีซี เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030067 09/03/2565 - -

2477 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ OKI MB472

 และ HP M15

11,700.00 11,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด

เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030115 17/03/2565 - -

2478 ขออนุมัติจัดจางซอมระบบเครื่องเสียงฝาย

ปฐมวัย

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง มหาศาลอิเลคทรอนิคส มหาศาลอิเลคทรอนิคส เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030116 17/03/2565 - -

2479 ขออนุมัติจางดูดสิ่งปฏิกูลอาคารพิบูลสุข 1 

ฝายปฐมวัย

250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030128 21/03/2565 - -

2480 ขออนุมัติจัดซื้อกุญแจ 1 ชุด 2,097.20 2,097.20 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030129 21/03/2565 - -

2481 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารโครงการอบรม

สัมมนา ประจําป 2565 สายการสอน ฝาย

ปฐมวัย

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี ทองมั่น นางสมศรี ทองมั่น เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030149 23/03/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2482 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับฝกอบรม 

และประกอบกิจกรรมกุลมสัมพันธ โครงการ

อบรมสัมมนา ประจําป 2565 สายการสอน 

ฝายปฐมวัย

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.

พานิช

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030150 23/03/2565 - -

2483 ขออนุมัติจัดจางเชาเรือไปกลับทาเรือบานเพ 

เกาะเสม็ด สําหรับโครงการสัมมนาบุคลากร 

ประจําป 2565 (สายการสอน ฝายปฐมวัย)

5,670.00 5,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอีที(ไทยแลนด) 

จํากัด

บริษัท ซีอีที(ไทยแลนด) จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030174 23/03/2565 - -

2484 ขออนุมัติจัดซื้อแอลกอฮฮลน้ํา จํานวน 12 

แกลลอน

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหภัณฑชลบุรี จํากัด บริษัท สหภัณฑชลบุรี จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030165 24/03/2565 - -

2485 ขออนุมัติคาเชารถตูปรับอากาศ โครงการ

อบรมสัมมนาทางวิชาการประจําป 2565

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชัญญานุช ขันแกว น.ส. ชัญญานุช ขันแกว เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030157 23/03/2565 - -

2486 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ โครงการอบรม

สัมมนาทางวิชาการบุคลากรประจําป 2565

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030158 23/03/2565 - -

2487 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ โครงการอบรม

สัมมนาทางวิชาการของบุคลากรประจําป 

2565

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030154 23/03/2565 - -

2488 ขออนุมัติคาจางถายเอกสารและเขาเลม 

โครงการสัมมนาทางวิชาการของบุคลากร 

ประจําป 2565

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี ทองมั่น นางสมศรี ทองมั่น เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065030163 24/03/2565 - -

2489 จัดซื้อน้ํายาฆาเชื้อโรคเอนกประสงค ขนาด 

750 มล. จํานวน 6 ชิ้น

2,538.02 2,538.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

2,538.02 บาท

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 

ราคาที่ตกลงฯ 2,538.02 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065040003 08/04/2022 - -

2490 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 68 ถัง 2,380.00 2,380.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน 

ราคาที่เสนอฯ 2,380.00  

บาท

ราน น้ําดื่มบานและสวน ราคาที่

ตกลงฯ 2,380.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065040006 11/04/2022 - -

2491 จัดซื้อวัสดุโครงการสรงน้ําพระเนื่องในวัน

สงกรานต ประจําปงบประมาณ 2565 

จํานวน 4 รายการ

640.00 640.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมกัลยา ราคาที่

เสนอฯ 640.00 บาท

รานดอกไมกัลยา ราคาที่เสนอฯ 

640.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065040008 12/04/2022 - -

หนา้ 267



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2492 จัดซื้อน้ํามันดีเซล จํานวน 160 ลิตร 4,793.60 4,793.60 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง (สํานักงานใหญ) ราคา

ที่เสนอฯ 4,793.60 บาท

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง 

(สํานักงานใหญ) ราคาที่ตกลงฯ 

4,793.60 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065040009 18/04/2022 - -

2493 จัดจางทําสติกเกอรทึบแสงพิมพ Inkjet 

ความละเอียดสูง เคลือบ PVC ใส จํานวน 3 

รายการ

1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชัยพัฒน 

ศิลปและโฆษณา ราคาที่

เสนอฯ 1926.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ชัยพัฒน ศิลป

และโฆษณา ราคาที่ตกลงฯ 

1926.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065040014 20/04/2022 - -

2494 จัดซื้อน้ํามันดีเซล จํานวน 150 ลิตร 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง (สํานักงานใหญ) ราคา

ที่เสนอฯ 4,494.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง 

(สํานักงานใหญ) ราคาที่ตกลงฯ 

4,494.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065040015 20/04/2022 - -

2495 จัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ Emlnent 

60,000 Btu หอง 301 จํานวน 1 เครื่อง 

หมายเลขครุภัณฑ 570101401000725

8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค ราคาที่

เสนอฯ 8,988.00 บาท

นิวทาวน เทคนิค ราคาที่ตกลงฯ 

8,988.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065040016 21/04/2022 - -

2496 จัดจางตรวจรับรองระบบมาตรฐาน 

ISO9001:2015(5th Re-certification)_(2.5

 MDs) จํานวน 1 งาน

67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิ

ฟเคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

 ราคาที่เสนอฯ 67,410.00 

บาท

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น 

(ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่ตกลง

ฯ 67,410.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PO1200065040001 22/04/2022 - -

2497 จางเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหนาที่

ผูปฏิบัติงานบริหาร สํานักงานผูอํานวยการ 

สํานักคอมพิวเตอร    (ตั้งแตวันที่ 1  

พฤษภาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 

2565)  จํานวน 5 เดือน

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรารัตน  พรมหู 

ราคาที่เสนอฯ 50,000.00 

บาท

นางสาววรารัตน  พรมหู ราคาที่

ตกลงฯ 50,000.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PO1200065040002 22/04/2022 - -

2498 จางเหมาบริการผูปฏิบัติงานชาง สํานักงาน

ผูอํานวยการ สํานักคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยบูรพา (ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม

 พ.ศ. 2565 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565) 

จํานวน 5 เดือน

75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษมศิษฐ วันนุทรวง 

ราคาที่เสนอฯ 75,000.00 

บาท

นายเกษมศิษฐ วันนุทรวง ราคาที่

ตกลงฯ 75,000.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PO1200065040003 22/04/2022 - -

2499 จัดซื้อวัสดุประปา จํานวน 3 รายการ 411.95 411.95 เฉพาะเจาะจง ราน ไถเส็ง ราคาที่เสนอฯ 

411.95 บาท

ราน ไถเส็ง ราคาที่ตกลงฯ 411.95

 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065040020 22/04/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2500 รถยนตโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 1 

รายการ

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง รานอึ่ง แอรรถยนต ราคาที่

เสนอฯ 800.00 บาท

รานอึ่ง แอรรถยนต ราคาที่ตกลงฯ

 800.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065040025 25/04/2022 - -

2501 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงาน

ประมวลผลระดับสูง จํานวน 2 เครื่อง

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

70,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 

ราคาที่ตกลงฯ 70,000.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PO1200065040004 25/04/2022 - -

2502 จัดซื้อสายชําระ จํานวน 1 ชุด 267.50 267.50 เฉพาะเจาะจง ราน ไถเส็ง ราคาที่เสนอฯ 

267.50 บาท

ราน ไถเส็ง ราคาที่ตกลงฯ 267.50

 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065040026 27/04/2022 - -

2503 จัดซื้อปลั๊กพวงไฟฟา PC Guard Plus ขนาด

 5 เมตร จํานวน 2 อัน

1,790.00 1,790.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค ราคาที่

เสนอฯ 1,790.00 บาท

นิวทาวน เทคนิค ราคาที่ตกลงฯ 

1,790.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065040029 29/04/2022 - -

2504 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ

หมายเลขครุภัณฑ560101401000090 

เนื่องจากเครื่องพิมพดึงกระดาษเอียงทําให

เอกสารที่พิมพออกมาไมสมบูรณ จึงตอง

ซอมแซมใหกลับมาใชงานไดตามปกติ

1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคามีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065040171 26/04/2022 - -

2505 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการ เพื่อใชใน

โครงการกีฬาสูความเปนเลิศเพื่อเขารวมการ

แขงขันกีฬาวอลเลยบอล ครั้งที่ 4  ใน

ระหวางวันที่ 27 เมษายน ถึงวันที่ 6 

พฤษภาคม พ.ศ. 2565

10,305.00 10,305.00 เฉพาะเจาะจง UP TO YOU 

Idea&SportBangsaen 

และรานวังยาเฮลทแคร

UP TO YOU 

Idea&SportBangsaen 

และรานวังยาเฮลทแคร

สินคามีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065040170 26/04/2022 - -

2506 ขออนุมัติซอมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข

ครุภัณฑ 560101401000090 เนื่องจาก

เซ็นเซอรอุณหภูมิและฟลเตอรกรองฝุนขาด

จึงทําใหเครื่องไมทํางาน

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร ณัฐแอร สินคามีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065040173 26/04/2022 - -

2507 ขออนุมัติเบิกคาของที่ระลึกงาน เพื่อใชใน

โครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาสังคม “นัก

กิจกรรมพันธุใหม หัวใจอาสา” ตอนที่ 2 

บูรพาอาสา ระหวางวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2565

775.00 775.00 เฉพาะเจาะจง นายวศินทร  จันทรวรชาต นายวศินทร  จันทรวรชาต สินคามีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065040201 29/04/2022 - -

2508 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องโทรศัพท เนื่องจาก

เครื่องเดิมชํารุด จึงจําเปนตองซื้อใหมเพื่อ

ทดแทนเครื่องเดิม

990.00 990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด คุณภาพดีและราคาที่เหมาะสม PR0206065030213 01/04/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2509 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในการ

งานตางๆ ภายในสํานักงานของเครือขายเพื่อ

การพัฒนาอุดมศึกษา

9,179.96 9,179.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด คุณภาพดีและราคาที่เหมาะสม PR0206065040188 28/04/2022 - -

2510 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารพรอมเย็บเลม

และเขาปกเอกสารรายงานประจําป 2564 

เพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ใหแกสํานักหอสมุด  กองแผนงาน 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน และโรงเรียนเครือขาย

67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส รานพรอมพรรณ เซอรวิส สินคามีคุณภาพและราคาที่

เหมาะสม

PR0206065030314 18/04/2022 - -

2511 ขออนุมัติจัดจางทําเข็มมหาวิทยาลัย เพื่อ

สําหรับมอบใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่

เกษียณอายุราชการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565

176,550.00 176,550.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุนิสา แฝดสูงเนิน น.ส.สุนิสา แฝดสูงเนิน สินคามีคุณภาพและราคาที่

เหมาะสม

PO0206065050001 03/05/2022 - -

2512 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ

3,476.00 3,476.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065030360 01/04/2022 - -

2513 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065030340 01/04/2022 - -

2514 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินตาวัสดุ

3,640.00 3,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065040009 05/04/2022 - -

2515 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิก

เงินคาโปรแกรมคอมพิวเตอร

68,480.00 68,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชั่นเน็ต จํากัด บริษัท วิชั่นเน็ต จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0206065040001 25/04/2022 - -

2516 ขออนุมัติเบิกเงินคาธรรมเนียมเก็บขยะมูล

ฝอย ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการบริหารสวนตําบล

วัฒนานคร

องคการบริหารสวนตําบลวัฒนา

นคร

บริการดี รวดเร็ว ราคาไดมาตา

รฐาน

PR0209065040001 01/04/2022 - -

2517 ขออนุมัติเบิกเงินคาจัดจางถายเอกสารจาก

เครื่องถายเอกสารของกองบริหารวิทยาเขต

สระแกว

21,856.78 21,856.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด บริษัท เมธานนท จํากัด บริการดี รวดเร็ว ราคาไดมาตา

รฐาน

PR0209065040009 01/04/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2518 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนา

นคร จํากัด

สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร 

จํากัด

สินคาดี มีคุณภาพ ราคาไดมา

ตารฐาน

PR0209065040002 04/04/2022 - -

2519 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนา

นคร จํากัด

สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร 

จํากัด

สินคาดี มีคุณภาพ ราคาไดมา

ตารฐาน

PR0209065040010 18/04/2022 - -

2520 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุที่ใชเพื่อ

อํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติงาน

4,813.00 4,813.00 เฉพาะเจาะจง รานหมอยาวัฒนา,ผานวม 

เจจุม,น้ําดื่มตราโฟกัส บาน

คลองมะนาว,รานเจติ๋ง ซัก

อบรีด,คลินิกกุญแจ,ใบเพิรน

แสตมป

รานหมอยาวัฒนา,ผานวม เจจุม

,น้ําดื่มตราโฟกัส บานคลองมะนาว

,รานเจติ๋ง ซักอบรีด,คลินิกกุญแจ

,ใบเพิรนแสตมป

สินคาดี มีคุณภาพ ราคาไดมา

ตารฐาน

PR0209065040011 18/04/2022 - -

2521 ขออนุมัติจัดซื้อและเบิกเงินคาวัสดุอุปกรณ

สําหรับบริการหองพักใหแกบุคคลภายนอก 

เพื่อหารายได

2,031.00 2,031.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น

 ซิสเทม จํากัด,บริษัท เมกา 

โฮม เซ็นเตอร จํากัด

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิส

เทม จํากัด,บริษัท เมกา โฮม เซ็น

เตอร จํากัด

สินคาดี มีคุณภาพ ราคาไดมา

ตารฐาน

PR0209065040013 20/04/2022 - -

2522 ขออนุมัติจัดซื้อและเบิกเงินคาวัสดุเพื่อ

อํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติงาน

2,045.00 2,045.00 เฉพาะเจาะจง ด.ีด.ีวัฒนา ,นานา ซักรีด,

รานเจติ๋งซักอบรีด,อนันต

เภสัช

ด.ีด.ีวัฒนา ,นานา ซักรีด,รานเจติ๋ง

ซักอบรีด,อนันตเภสัช

สินคาดี มีคุณภาพ ราคาไดมา

ตารฐาน

PR0209065040014 22/04/2022 - -

2523 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมาบุคคล

ปฏิบัติในตําแหนงนักประชาสัมพันธ

75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกวรรณ ผลาหาญ น.ส.กนกวรรณ ผลาหาญ บริการดี มีคุณภาพ ราคาไดมา

ตารฐาน

PO0209065040001 27/04/2022 - -

2524 ขออนุมัติเบิกเงินคาธรรมเนียมเก็บขยะมูล

ฝอย ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2565

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการบริหารสวนตําบล

วัฒนานคร

องคการบริหารสวนตําบลวัฒนา

นคร

บริการดีมีคุณภาพ รวดเร็ว 

ราคาไดมาตราฐาน

PR0209065040019 29/04/2022 - -

2525 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ

5,590.00 5,590.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ทีเอ็นทีแพ็ค บจก.ทีเอ็นทีแพ็ค มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065030001 01/04/2022 - -

2526 ขออนุมัติจัดซื้อ ของที่ระลึกในการศึกษาดูงาน

 จํานวน 2 ชุด

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานมารดา รานมารดา เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065040182 26/04/2022 - -

2527 ขออนุมัติจัดเชาหองประชุม 1 งาน 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง

แกรนดวิสตาเชียงราย (หจก.ล แกรนดวิสตาเชียงราย (หจก.ลานนาโ

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065040180 26/04/2022 - -

2528 ขออนุมัติจัดเชารถ จํานวน 1 งาน 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายทัศไนย  ไชยานนท นายทัศไนย  ไชยานนท

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065040181 26/04/2022 - -

2529 ขออนุมัติจัดซื้อ ของที่ระลึก (อาหารทะเล

แหง) 1 ชุด

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพวงเงิน ชมจินดา นางสาวพวงเงิน ชมจินดา เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065030191 07/04/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2530 ขออนุมัติจัดซื้อ หมึกเครื่องพิมพ 2 ตลับ 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065040036 07/04/2022 - -

2531 ขออนุมัติจัดจางเหมาตกแตงสถานที่งาน  

BUU Researcher Day 2022 จํานวน 1 งาน

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง ซีลลอส ครีเอชั่น ซีลลอส ครีเอชั่น เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065040115 19/04/2022 - -

2532 ขออนุมัติจัดซื้อ กระดาษถายเอกสาร เอ4-80

 แกรม 200 รีม

20,544.00 20,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ 

(2002) จํากัด

บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) 

จํากัด

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065040114 19/04/2022 - -

2533 ขออนุมัติจัดจางทําประกาศนียบัตร จํานวน 

55 ใบ

440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส ลูกน้ําเซอรวิส เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065040116 19/04/2022 - -

2534 ขออนุมัติจัดซื้อ ชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ

โควิค-19 แบบตรวจทางโพรงจมูก จํานวน 

600 ชุด

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชน คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย

บูรพา

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065040137 21/04/2022 - -

2535 ขออนุมัติจัดซื้อ ชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ

โควิค-19 แบบตรวจทางโพรงจมูก จํานวน 

250 ชุด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชน คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย

บูรพา

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065040138 21/04/2022 - -

2536 ขออนุมัติจัดซื้อ ของรางวัลพิเศษ และเสื้อยืด 

รวม 2 รายการ

23,550.00 23,550.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065040144 22/04/2022 - -

2537 ขออนุมัติจัดจาง โลรางวัลและโลขอบคุณ 

จํานวน 2 รายการ

81,200.00 81,200.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล ทรัพยบุญ นายอรรถพล ทรัพยบุญ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065040145 22/04/2022 - -

2538 ขอจัดซื้อของที่ระลึก ในการจัดทําโครงการ

เตรียมความพรอมสูตลาดแรงงานสรางสรรค

และงานนิทรรศการศิลปนิพนธ ประจําป

การศึกษาที่ 2564 “โชคโซน”

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิวรรณ  วรสินศิร,ิ

 นายสมพันธ  ราชรักษา , 

นายไกรสร  ลีสีทวน

นางสาวรวิวรรณ  วรสินศิร,ิ นาย

สมพันธ  ราชรักษา , นายไกรสร  

ลีสีทวน

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065040003 01/04/2022 - -

2539 ขอจัดจางเหมาติดตั้งผลงานโครงการเตรียม

ความพรอมสูตลาดแรงงานสรางสรรคและ

งานนิทรรศการศิลปนิพนธ ประจําป

การศึกษา 2564 โชคโซน

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพพร  สีชัง นายนพพร  สีชัง ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065040001 01/04/2022 - -

2540 ขอจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนเมษายน

  2565

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายทอง 

(สํานักงานใหญ), บริษัท 

ปตท. น้ํามันและการคาปลีก

 จํากัด (มหาชน)

หจก.วงศทรายทอง (สํานักงาน

ใหญ), บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด (มหาชน)

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065040002 01/04/2022 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2541 ขอจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ ในหองศิลป

นิทรรศการและสํานักงานคณบดีคณะ

ศิลปกรรมศาสตร

18,100.00 18,100.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญรวม ตากิ่มนอก นายบุญรวม ตากิ่มนอก ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065040009 04/04/2022 - -

2542 ขอจัดจางถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร ป.

โท

1,253.00 1,253.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส , นายไพรเดช

 สุทธิเรือง,

ลูกน้ําเซอรวิส , นายไพรเดช สุทธิ

เรือง,

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065040011 04/04/2022 - -

2543 ขอจัดซื้อไมโครโฟนไรสาย เพื่อใชในการ

จัดการเรียนการสอนในสาขาบัณฑิตศึกษา

18,800.00 18,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล 

ที ช็อป

หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล ที ช็อป ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065040006 04/04/2022 - -

2544 ขอจัดซื้อแกส เพื่อใชในการจัดการเรียนการ

สอนในสาขาเซรามิกส

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง  รานพิชสินีพาณิชย  รานพิชสินีพาณิชย ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065040007 04/04/2022 - -

2545 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทําโครงการรด

น้ําดําหัวเนื่องในประเพณีวันสงกรานต 

ประจําป 2565

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมเจียมจิตต รานดอกไมเจียมจิตต ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065040008 04/04/2022 - -

2546 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการ

สอนในสาขาเซรามิกส

2,273.75 2,273.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซอรพลาสไทย จํากัด บริษัท เซอรพลาสไทย จํากัด ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065040010 04/04/2022 - -

2547 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชซอมกอกน้ําในหองน้ํา

ของคณะศิลปกรรมศาสตร

9,223.40 9,223.40 เฉพาะเจาะจง ราน  เอส.เค.ฮารดแวร โดย

 น.ส. กาญจนา ยมกรัตนา

ภรณ

ราน  เอส.เค.ฮารดแวร โดย น.ส. 

กาญจนา ยมกรัตนาภรณ

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065040012 04/04/2022 - -

2548 ขอจัดซื้อเครื่องพิม 3 มิติ เพื่อใชในการจัดการ

เรียนการสอนในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอเทค จํากัด บริษัท นีโอเทค จํากัด ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PO0800065040003 05/04/2022 - -

2549 ขอจัดซื้อเครื่องยิงเลเซอร เพื่อใชในการ

จัดการเรียนการสอนในสาขาออกแบบ

ผลิตภัณฑ

37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเดีย เมคเกอร 

เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท ไอเดีย เมคเกอร เทคโนโลยี

 จํากัด

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PO0800065040002 05/04/2022 - -

2550 ขอจัดซื้อแกส เพื่อใชในการจัดการเรียนการ

สอนในสาขาเซรามิกส

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง  รานพิชสินีพาณิชย  รานพิชสินีพาณิชย ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065040027 08/04/2022 - -

2551 ขอจัดซื้อวัสดุ เพื่อใชตอสายโปรเจคเตอร ใน

หองเรียนสาขาเซรามิกส

1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065040044 12/04/2022 - -

2552 ขอจัดซื้อหมึกพิมพ เพื่อใชในการจัดทํางาน

ในสํานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

32,200.00 32,200.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท เซอรวิส 

โดย จีระนันท กฤตภาส

รุงโรจน

ที.พี.เอส. เบสท เซอรวิส โดย จี

ระนันท กฤตภาสรุงโรจน

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065040094 22/04/2022 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

2553 ขอจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร เพื่อใช

ในการจัดการเรียนการสอนในสาขาจิตรกรรม

49,220.00 49,220.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PO0800065040006 25/04/2022 - -

2554 ขอจางซอมเครื่องพิมพ สาขาบัณฑิตศึกษา 

และสํานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

12,100.00 12,100.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท เซอรวิส 

โดย จีระนันท กฤตภาส

รุงโรจน

ที.พี.เอส. เบสท เซอรวิส โดย จี

ระนันท กฤตภาสรุงโรจน

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065040098 27/04/2022 - -

2555 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เดือน

เมษายน 2565

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065040001 01/04/2022 - -

2556 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เดือน

เมษายน 2565

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ปโตรเลียม 2016 จํากัด บ.ปโตรเลียม 2016 จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065040003 01/04/2022 - -

2557 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางสอบเทียบเครื่องวัด

ระดับเสียง (อุปกรณสอบเทียบ),เครื่องวัด

แสงสวาง

6,527.00 6,527.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065040005 01/04/2022 - -

2558 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุและอุปกรณ

หองปฏิบัติการยกระดับความปลอดภัย

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส. 

ซายน อุปกรณเคมี

หางหุนสวนจํากัด เอส. ซายน 

อุปกรณเคมี

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065040004 01/04/2022 - -

2559 ขออนุมัติเบิกเงินคากระดาษชําระ,น้ํายาลาง

จาน

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด

 มหาชน

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

มหาชน

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065040029 21/04/2022 - -

2560 ขออนุมัติเบิกเงินคาทําสวนตกแตงกิ่งไมของ

คณะสาธารณสุขศาสตร

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุรงค  ละกะเต็บ นายจตุรงค  ละกะเต็บ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065040028 21/04/2022 - -

2561 ขออนุมัติเบิกเงินคากระดาษถายเอกสาร A4 

80 แกรม Idea green

11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.

พานิช

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065040030 26/04/2022 - -

2562 ซื้อกระดาษถายเอกสาร A 4 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ 

(2002) จํากัด

บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) 

จํากัด

ราคาจากทองตลาด PR1300065040002 01/04/2022 - -

2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาจากทองตลาด PR1300065040003 01/04/2022 - -

2564 จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถตูทะเบียน นง 

8224 ชลบุรี

5,866.81 5,866.81 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา จี เอ็น ดี ชบ.จํากัด บ.โตโยตา จี เอ็น ดี ชบ.จํากัด ราคาจากทองตลาด PR1300065040014 05/04/2022 - -

2565 ซื้อกระดาษถายเอกสารสี 925.00 925.00 เฉพาะเจาะจง บานจิปาถะ บานจิปาถะ ราคาจากทองตลาด PR1300065040021 11/04/2022 - -

2566 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาจากทองตลาด PR1300065040022 11/04/2022 - -

2567 จางทํารายงานผลการดําเนินงาน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร บานคอมพิวเตอร ราคาจากทองตลาด PR1300065040042 18/04/2022 - -

2568 ซื้อวัสดุอุปกรณผลิตสี่ อรณรงค 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาจากทองตลาด PR1300065040041 18/04/2022 - -
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2569 จางเหมาบริการถายภาพ บันทึกวีดีโอ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณภัสรณ ซิมเมอร

มาน

นางสาวณภัสรณ ซิมเมอรมาน ราคาจากทองตลาด PR1300065040027 18/04/2022 - -

2570 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาจากทองตลาด PR1300065040029 19/04/2022 - -

2571 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาจากทองตลาด PR1300065040030 19/04/2022 - -

2572 จางเปลี่ยนแบตเตอรี่รถตูหมายเลขทะเบียน 

นค 7341 ชบ.

3,680.00 3,680.00 เฉพาะเจาะจง รานD.D. แบตเตอรี่ รานD.D. แบตเตอรี่ ราคาจากทองตลาด PR1300065040031 20/04/2022 - -

2573 ขอนุมัติซื้อวัสดุและครุภัณฑ เพื่อปรับปรุง

หองปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานความ

ปลอดภัยหองปฏิบัติการ Marine 

Biotechnology และหองปฏิบัติการโรคสัตว

น้ํา (L406A)

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ ตันชัย นายอภิชาติ ตันชัย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2100065040012 04/04/2022 - -

2574 ขอนุมัติซื้อวัสดุและครุภัณฑ เพื่อปรับปรุง

หองปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานความ

ปลอดภัยหองปฏิบัติการ Marine 

Biotechnology และหองปฏิบัติการโรคสัตว

น้ํา (L406A)

33,400.00 33,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายอภิชาติ ตันชัย นายอภิชาติ ตันชัย 

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2100065040013 04/04/2022 - -

2575 ขออนุมัติซื้อภาชนะรองรับขวดสารเคมีและ

ของเสียชนิดของเหลว และอุปกรณตอบโต

ภาวะฉุกเฉิน เพื่อปรับปรุงหองปฏิบัติการ

เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

หองปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพน้ํา (L404D)

6,524.56 6,524.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีมเซฟตี้เซลส จํากัด

 , บริษัท โฮม โปรดักส ซ็น

เตอร จํากัด (มหาชน) สาขา

จันทบุรร

บริษัท ทีมเซฟตี้เซลส จํากัด , 

บริษัท โฮม โปรดักส ซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน) สาขาจันทบุรร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2100065040005 04/04/2022 - -

2576 ขออนุมัติซื้อหมึกหอม หมึกกลวย  หมึก

กระเปา และหอยแมลงภู เพื่อการเรียนการ

สอนปฏิบัติการรายวิชา Marine 

invertebrate เทอม 2/2564

246.00 246.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณี ผลมณี นางวรรณี ผลมณี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2100065040014 05/04/2022 - -

2577 ขออนุมัติจางเหมาทําปายพลาสวูดขนาด 

80x40 cm จํานวน 1 งาน เพื่อสําหรับติดตั้ง

แปลงเก็บเมล็ดพันธุฟาทะลายโจร

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ้นท รานไอปริ้นท มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065040002 01/04/2022 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2578 ขออนุมัติซอมบล็อคเซ็นเตอรเครื่องเพิ่ม

ปริมาณสารพันธุกรรม เนื่องจากเครื่องเพิ่ม

ปริมาณสารพันธุกรรมไมสามารถทํางานได

เพาะบล็อคเซ็นเซอรเสีย (มบ.จบ.

560807201000003)

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065030054 01/04/2022 - -

2579 ขออนุมัติซื้อชุดกระเชาของฝากจันทบุรี 

จํานวน 1 ชุด เพื่อมอบเปนของที่ระลึกให

ผูบริหารและคณะจากกระทรวงยุติธรรม 

เนื่องในโอกาสการประชุมวางแผนการ

ดําเนินการตรวจโภชนาการอาหารของ

ผูตองขังในอนาคต

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริรัตน ไกรสิทธิ์ นางสาวศิริรัตน ไกรสิทธิ์ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065040024 07/04/2022 - -

2580 ขออนุมัติเชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 

เครื่อง (ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 

2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ) เพื่อใช

ในการเรียนการสอนและทํางานของ

คณาจารยคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

(ดร.ภาณุพล สมัยมงคล และ ดร.กัลยารัตน 

เชี่ยวชาญ)

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 

2001 จํากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001

 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO2200065040001 12/04/2022 - -

2581 ขอซื้อวัสดุอุปกรณในการดําเนินการจัดอบรม 

เพื่อใชประกอบการอบรมภาคปฏิบัติ

ผูเขารวมอบรมโครงการพัฒนาทักษะ

กําลังคนของประเทศ 

(Reskill/Upskill/Newskill) หลักสูตร

ประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตร 

การพัฒนาระบบควบคุมภายในโรงเรือนดวย

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) 

และการปลูกเมลอนดวยระบบอัตโนมัติ

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัชชัยเภสัช สาขา

โลตัส สาขาที่ 00012, 

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด 

(มหาชน),บริษัท ออฟฟศ

เมท (ไทย) จํากัด สาขา

เซ็นทรัล ระยอง, บริษัท 

อมร จันทบุรี จํากัด และ

รานออฟฟศ มารต

บริษัท ชัชชัยเภสัช สาขาโลตัส 

สาขาที่ 00012, บริษัท ซีพี ออลล

 จํากัด (มหาชน),บริษัท ออฟฟศ

เมท (ไทย) จํากัด สาขาเซ็นทรัล 

ระยอง, บริษัท อมร จันทบุรี จํากัด

 และรานออฟฟศ มารต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065040054 18/04/2022 - -

หนา้ 276



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2582 ขออนุมัติจางจัดทํารายงานผลโครงการ เพื่อ

ใชในโครงการพัฒนาทักษะกําลังคนของ

ประเทศ(Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อ

การมีงานทําและเตรียมความพรอมรองรับ

การทํางานในอนาคต หลักสูตร

ประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตร 

Upskill ทักษะการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน

7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง รานพิทยา กอปป เซ็นเตอร รานพิทยา กอปป เซ็นเตอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065040050 18/04/2022 - -

2583 ขออนุมัติจางถายเอกสารและเขาเลม จํานวน

 1 โครงการ เพื่อใชในโครงการพัฒนาทักษะ

กําลังคนของประเทศ

(Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงาน

ทําและเตรียมความพรอมรองรับการทํางาน

ในอนาคต หลักสูตรประกาศนียบัตร 

(Non-Degree) หลักสูตร Upskill ทักษะ

การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพจิรเมธ โรงพิมพจิรเมธ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065040046 18/04/2022 - -

2584 ขออนุมัติจางเอกสารสําหรับผูเขารับการ

ฝกอบรม เพื่อประกอบโครงการสําหรับ

ภาคปฏิบัติผูเขารวมอบรมโครงการพัฒนา

ทักษะกําลังคนของประเทศ 

(Reskill/Upskill/Newskill)  หลักสูตร

ประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตร 

การบริหารจัดการโลจิสติกสอยางมืออาชีพ

ดวยลีน”

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานหนอนอวน รานหนอนอวน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065040053 18/04/2022 - -

หนา้ 277



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2585 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบโครงการ เพื่อใช

เปนวัสดุประกอบโครงการพัฒนาทักษะ

กําลังคนของประเทศ

(Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงาน

ทําและเตรียมความพรอมรองรับการทํางาน

ในอนาคต หลักสูตรประกาศนียบัตร 

(Non-Degree) หลักสูตร Upskill ทักษะ

การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน

9,165.00 9,165.00 เฉพาะเจาะจง รานเพื่อนนักเรียน รานเพื่อนนักเรียน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065040049 18/04/2022 - -

2586 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบโครงการ เพื่อใช

เปนวัสดุประกอบโครงการพัฒนาทักษะ

กําลังคนของประเทศ

(Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงาน

ทําและเตรียมความพรอมรองรับการทํางาน

ในอนาคต หลักสูตรประกาศนียบัตร 

(Non-Degree) หลักสูตร Upskill ทักษะ

การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน

18,025.00 18,025.00 เฉพาะเจาะจง รานออฟฟศมารต บริษัท 

ชัชชัยเภสัช จํากัด สาขาที่ 

00010 และบริษัท อมร 

จันทบุรี จํากัด

รานออฟฟศมารต บริษัท ชัชชัย

เภสัช จํากัด สาขาที่ 00010 และ

บริษัท อมร จันทบุรี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065040048 18/04/2022 - -

2587 ขอซื้อวัสดุสําหรับปลูกเมลอน เพื่อใช

ประกอบการอบรมภาคปฏิบัติผูเขารวมอบรม

โครงการพัฒนาทักษะกําลังคนของประเทศ 

(Reskill/Upskill/Newskill)

15,590.00 15,590.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูวดล

การเกษตร, รานอัย-โฮม 

และรานพรสุดาพันธุไม

หางหุนสวนจํากัด ภูวดลการเกษตร

, รานอัย-โฮม และรานพรสุดาพันธุ

ไม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065040059 18/04/2022 - -

2588 ขอซื้อวัสดุประกอบโครงการ เพื่อใชจัด

กิจกรรมสําหรับภาคปฏิบัติผูเขารวมอบรม

โครงการพัฒนาทักษะกําลังคนของประเทศ 

(Reskill/Upskill/Newskill)  หลักสูตร

ประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตร 

การบริหารจัดการโลจิสติกสอยางมืออาชีพ

ดวยลีน”

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง รานออฟฟศมารต รานออฟฟศมารต มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065040051 18/04/2022 - -

หนา้ 278



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2589 ขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอรและอุปกรณ IoT 

สําหรับการฝกอบรม เพื่อใชประกอบการ

อบรมภาคปฏิบัติผูเขารวมอบรมโครงการ

พัฒนาทักษะกําลังคนของประเทศ 

(Reskill/Upskill/Newskill) หลักสูตร

ประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตร 

การพัฒนาระบบควบคุมภายในโรงเรือนดวย

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ฯ

86,000.00 86,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเจ เทค จํากัด บริษัท จีเจ เทค จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065040057 18/04/2022 - -

2590 ขอซื้อคาวัสดุโรงเรือนสําหรับการฝกอบรม

และติดตั้งในโรงเรือน  เพื่อใชประกอบการ

อบรมภาคปฏิบัติผูเขารวมอบรมโครงการ

พัฒนาทักษะกําลังคนของประเทศ 

(Reskill/Upskill/Newskill)

52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน MINIATURE 

INNOVATION,รานชางนิ่ม

การไฟฟา,ราน จ.เจริญ

พาณิชย โดย นายวสันต 

สรณะ, บริษัท สยาม

โกลบอลเฮาส จํากัด 

(มหาชน) รานอัย-โฮม และ

รานบุญมา

ราน MINIATURE INNOVATION,

รานชางนิ่มการไฟฟา,ราน จ.เจริญ

พาณิชย โดย นายวสันต สรณะ, 

บริษัท สยาม

โกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 

รานอัย-โฮม และรานบุญมา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065040058 18/04/2022 - -

2591 ขอซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อใชในการตรวจโค

วิด-19 ของผูเขารวมโครงการ และทีมงานจัด

โครงการพัฒนาทักษะกําลังคนของประเทศ

(Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงาน

ทําและเตรียมความพรอมรองรับการทํางาน

ในอนาคต หลักสูตรประกาศนียบัตร 

(Non-Degree) หลักสูตร Upskill ทักษะ

การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัชชัยเภสัช จํากัด 

สาขาที่ 00010

บริษัท ชัชชัยเภสัช จํากัด สาขาที่ 

00010

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065040047 18/04/2022 - -

หนา้ 279



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2592 ขออนุมัติเชาอุปกรณ Software โปรแกรม 

The Beergame App – Educational   

เพื่อใชแบบจําลองสําหรับภาคปฏิบัติ

ผูเขารวมอบรมโครงการพัฒนาทักษะ

กําลังคนของประเทศ 

(Reskill/Upskill/Newskill)หลักสูตร

ประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตร 

การบริหารจัดการโลจิสติกสอยางมืออาชีพ

ดวยลีน”

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง Zensimu SAS Zensimu SAS มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065040052 18/04/2022 - -

2593 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก จํานวน 1 โครงการ 

เพื่อใชในการศึกษาดูงาน และแลกเลี่ยน

ขอมูลคูเทียบตามแนวทางของ AUN-QA

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรดา บุญสวัสดิ์ นางสาวสุรดา บุญสวัสดิ์ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2200065040062 25/04/2022 - -

2594 จัดซื้อตัวเรือนสําเร็จพรอมติดทางน้ํา จํานวน

 1 กิโลกรัม

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศร เชาวสกู นายอดิศร เชาวสกู มีคุณสมบัติถูกตอง และเสนอ

ราคาต่ํา

PR2300065030009 25/04/2022 - -

2595 ขอความเห็นชอบจัดหาน้ํามันเติมรถยนต 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคา

ปลีก จํากัด (มหาชน)

ราคาต่ําที่สุด PR2600065040004 04/04/2565 - -

2596 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซักผาปูโตะ 

เกาอี้ และผาขนหนู ที่ใชภายในหองประชุม

และหองจัดเลี้ยง

2,165.00 2,165.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเส็งศรี ชองทอง นางสาวเส็งศรี ชองทอง ราคาต่ําที่สุด PR2600065030071 04/04/2565 - -

2597 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้ออะไหล

เครื่องปรับอากาศ

5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาต่ําที่สุด PR2600065040030 07/04/2565 - -

2598 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุสําหรับ

หองพักโรงแรม อาคารหอพักวิทยาลัย

นานาชาติ

4,835.00 4,835.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

ราคาต่ําที่สุด PR2600065040038 19/04/2565 - -

2599 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ําจืด 24,000

 ลิตร

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายชลอ กองวาจา นายชลอ กองวาจา ราคาต่ําที่สุด PR2600065040051 28/04/2565 - -

2600 ขออนุมัติจัดซื้อยาสมุนไพรในศูนยบริการ

การแพทยแผนไทยฯ เดือนเมษายน 2565

8,535.80 8,535.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษสุข จํากัด/เสนอ

ราคา 8,535.80 บาท

บริษัท รักษสุข จํากัด/เสนอราคา 

7,630 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR2700065040005 20/04/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2601 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาจัดซื้อน้ํามัน

เชื้อเพลิงสําหรับใชที่ฟารมเกษตรและการ

เดินทางไปปฏิบัติงานของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

4,568.85 4,568.85 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนา

นคร จํากัด

สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร 

จํากัด

สินคาดีมีคุณภาพ ราคาต่ําสุด PR2800065040002 05/04/2022 - -

2602 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาจัดซื้อวัสดุสําหรับ

ซอมแซมรถไถของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

825.00 825.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธานินทรการยนต หจก.ส.ธานินทรการยนต สินคาดีมีคุณภาพ ราคาต่ําสุด PR2800065040006 08/04/2022 - -

2603 ขออนุมัติจางและจายเงินคาจางถายเอกสาร

จากเครื่องถายเอกสารของคณะวิทยาศาสตร

และสังคมศาสตร

2,838.07 2,838.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด บริษัท เมธานนท จํากัด บริการดีมีคุณภาพ ราคาต่ําสุด PR3300065040008 18/04/2022 - -

2604 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบสําหรับการเรียนการ

สอน จํานวน 15 รายการ รายวิชา 

68644361 โครงงานวิจัยทางโภชนบําบัด

และการกําหนดอาหาร ประจําปการศึกษา 

2564 (งานพัสด)ุ

4,287.00 3,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) ราคาที่เสนอ 

1,519.00 บาท, บริษัท 

เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด 

สาขาบางแสน สาขาที่ 

00083 ราคาที่เสนอ 

153.00 บาท, บริษัท ไทยบิ

ซอินเตอรโปรดักส จํากัด 

(สํานักงานใหญ) ราคาที่

เสนอ 390.00 บาท และ

บริษัท พีทีเค โซลูชั่น แอนด

 ซัพพลาย จํากัด (สํานักงาน

ใหญ) ราคาที่เสนอ 

1,648.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) ราคาที่ตกลงซื้อ 

1,519.00 บาท, บริษัท เซ็นทรัล 

ฟูด รีเทล จํากัด สาขาบางแสน 

สาขาที่ 00083ราคาที่ตกลงซื้อ 

153.00 บาท, บริษัท ไทยบิซอิน

เตอรโปรดักส จํากัด (สํานักงาน

ใหญ) ราคาที่ตกลงซื้อ 390.00 

บาท และบริษัท พีทีเค โซลูชั่น 

แอนด ซัพพลาย จํากัด (สํานักงาน

ใหญ) ราคาที่ตกลงซื้อ 1,648.00 

บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040012 04/04/2022 - -

2605 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 

รายการ รายวิชา 68449359 โครงงานวิจัย 

(อ.จอม)

695.50 695.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟรยู 

จํากัด สํานักงานใหญ ราคาที่

เสนอ 695.50 บาท

บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟรยู จํากัด 

สํานักงานใหญ ราคาที่เสนอ 

695.50 บาท ราคาที่ตกลง ซื้อ

695.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040009 04/04/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2606 ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 

รายการ เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน

รายวิชา 68449359 โครงงานวิจัยฯ (อ.จอม)

695.50 695.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟรยู 

จํากัด สํานักงานใหญ ราคาที่

เสนอ 695.50 บาท

บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟรยู จํากัด 

สํานักงานใหญ ราคาที่เสนอ 

695.50 บาท ราคาที่ตกลง ซื้อ

695.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040010 04/04/2022 - -

2607 ขออนุมัติจัดซื้อถังน้ําเคนจิ จํานวน 3 ใบ 

(งานพัสด)ุ

459.00 459.00 เฉพาะเจาะจง รานสุทัศพลาสติก ราคาที่

เสนอ 459.00 บาท

รานสุทัศพลาสติก ราคาที่เสนอ 

459.00 บาท ราคาที่ตกลง ซื้อ

459.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040007 04/04/2022 - -

2608 ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 

รายการ เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน

รายวิชา 68449359 โครงงานวิจัยฯ (อ.จอม)

695.50 695.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟรยู 

จํากัด สํานักงานใหญ ราคาที่

เสนอ 695.50 บาท

บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟรยู จํากัด 

สํานักงานใหญ ราคาที่เสนอ 

695.50 บาท ราคาที่ตกลง ซื้อ

695.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040011 04/04/2022 - -

2609 ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 

รายการ เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน

รายวิชา 68449359 โครงงานวิจัยฯ (อ.จอม)

695.50 695.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟรยู 

จํากัด สํานักงานใหญ ราคาที่

เสนอ 695.50 บาท

บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟรยู จํากัด 

สํานักงานใหญ ราคาที่เสนอ 

695.50 บาท ราคาที่ตกลง ซื้อ

695.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040013 04/04/2022 - -

2610 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถตู จํานวน 1 

คัน เพื่อรับ-สง รองคณบดี และประธาน

สาขาลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

ระหวาง กรมสนับสนุบริการสุขภาพและ

เครือขายพันธมิตรการพัฒนาและการสงเสริม

 Wellness Hub (งานพัสด)ุ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภูศรี ราคาที่

เสนอ 3,000.00 บาท

นายศุภพล ภูศรี ราคาที่เสนอ 

3,000.00 บาท ราคาที่ตกลง จาง

3,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040008 04/04/2022 - -

2611 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการถตู จํานวน 3 วัน

 เพื่อรับ-สงอาจารยและนิสิตเขารวมโครงการ

ศึกษาดูงานบทบาทนักกายภาพบําบัดการ

กีฬาและกรณีศึกษาในรายวิชาการยภาพ

บําบัดทางกีฬา วันที่ 18,25,30 เมษายน 

2565

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล  ภูศรี ราคาที่

เสนอ 6,000.00 บาท

นายศุภพล  ภูศรี  ราคาที่ตกลง 

จาง6,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040031 05/04/2022 - -

2612 ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 

รายการ เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน

รายวิชาโครงงานวิจัยฯ ปการศึกษา 2564 

(อ.จอม)

3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟค 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

3,531.00 บาท

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟค จํากัด 

ราคาที่เสนอ 3,531.00 บาท 

ราคาที่ตกลง ซื้อ3,531.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040028 05/04/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2613 ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 

รายการ เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน

รายวิชาโครงงานวิจัยฯ ปการศึกษา 2564 

(อ.จอม)

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด ราคาที่

เสนอ 5,350.00 บาท

บริษัท กิบไทย จํากัด ราคาที่เสนอ

 5,350.00 บาท ราคาที่ตกลง ซื้อ

5,350.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040030 05/04/2022 - -

2614 ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 

รายการ เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน

รายวิชาโครงงานวิจัยฯ ปการศึกษา 2564 

(อ.จอม)

7,372.30 7,372.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด ราคาที่

เสนอ 7,372.30 บาท

บริษัท กิบไทย จํากัด ราคาที่เสนอ

 7,372.30 บาท ราคาที่ตกลง ซื้อ

7,372.30 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040029 05/04/2022 - -

2615 ขออนุมัติจัดซื้อสาย mini HDMI จํานวน 2 

สาย  เพื่อใชในการเรียนการสอนรายวิชา

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

1,300.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 

ราคาที่เสนอ 1,300.00 บาท 

ราคาที่ตกลง ซื้อ1,300.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040015 05/04/2022 - -

2616 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 

จํานวน 1 เครื่อง (หอง 507)

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

5,800.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 

ราคาที่เสนอ 5,800.00 บาท 

ราคาที่ตกลง จาง5,800.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040016 05/04/2022 - -

2617 เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนรายวิชา 

68644361 โครงงานวิจัยทางโภชนบําบัด

และการกําหนดอาหาร  ประจําปการศึกษา 

2564  (อ.รังสิมา)

3,793.00 3,793.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

1,357.00 บาท, นางสาว

กัลยาภัสร พัชรีกําพล ราคา

ที่เสนอ 450.00 บาท ราน 

PunSuk Farm ราคาที่เสนอ

 600.00 บาท  นายสุบิน 

บุญทนาวงศ ราคาที่เสนอ 

144 บาท, รานปูนขาวเกรด

อาหาร CaOfoodgrade 

ราคาที่เสนอ  34 บาท, 

นางสาวจิตรา พึ่งเย็น ราคาที่

เสนอ 1,208.00 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 1,357.00 บาท, 

นางสาวกัลยาภัสร พัชรีกําพล 

ราคาที่ตกลงซื้อ 450.00 บาท ราน

 PunSuk Farm ราคาที่ตกลงซื้อ 

600.00 บาท,   นายสุบิน บุญท

นาวงศ ราคาที่ตกลงซื้อ 144.00 

บาท, รานปูนขาวเกรดอาหาร 

CaOfoodgrade ราคาที่ตกลงซื้อ 

34.00 บาท, นางสาวจิตรา พึ่งเย็น

 ราคาที่ตกลงซื้อ 1,208.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040033 05/04/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2618 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 

รายการ รายวิชา 68449359 โครงงานวิจัย

ทางชีวเวชศาสตร ปการศึกษา 2564

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

5,350.00 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด 

ราคาที่เสนอ 5,350.00 บาท 

ราคาที่ตกลง ซื้อ5,350.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040022 05/04/2022 - -

2619 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ

พรอมสายสัญญาณ UTP (หองคณบดี)

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

2,250.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 

ราคาที่เสนอ 2,250.00 บาท 

ราคาที่ตกลง ซื้อ2,250.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040014 05/04/2022 - -

2620 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับการเรียนการสอน

ปฏิบัติการของสาขาวิชากายภาพบําบัด 

จํานวน 2 รายการ

14,600.00 14,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม 

จํากัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ

 14,600.00 บาท

บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด 

(มหาชน) ราคาที่เสนอ 14,600.00

 บาท ราคาที่ตกลง ซื้อ14,600.00

 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040035 07/04/2022 - -

2621 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 4 

รายการ เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน

รายวิชา6 84449359 โครงงานวิจัยทางชีว

เวชศาสตร ประจําปการศึกษา 2564

8,003.60 8,003.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด ราคาที่

เสนอ 8,003.60 บาท

บริษัท กิบไทย จํากัด ราคาที่เสนอ

 8,003.60 บาท ราคาที่ตกลง ซื้อ

8,003.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040034 07/04/2022 - -

2622 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก

สวน จํานวน 1 เครื่อง (หอง 405)

51,103.20 51,103.20 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร ราคาที่เสนอ 

51,103.20 บาท

ณัฐแอร ราคาที่เสนอ 51,103.20 

บาท ราคาที่ตกลง ซื้อ51,103.20 

บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO3600065040002 07/04/2022 - -

2623 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก

สวน จํานวน 1 เครื่อง (หอง 210)

48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร ราคาที่เสนอ 

48,150.00 บาท

ณัฐแอร ราคาที่เสนอ 48,150.00 

บาท ราคาที่ตกลง ซื้อ48,150.00 

บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO3600065040001 07/04/2022 - -

2624 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 

จํานวน 7 เครื่อง (หอง 304)

46,224.00 46,224.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร ราคาที่เสนอ 

46,224.00 บาท

ณัฐแอร ราคาที่เสนอ 46,224.00 

บาท ราคาที่ตกลง จาง46,224.00

 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO3600065040003 08/04/2022 - -

2625 ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 

รายการ เพื่อใชในการเรียนการสอนรายวิชา 

ปฏิบัติการเทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล

และพันธุวิศวกรรม (อ.พรอนันต)

7,757.50 7,757.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

7,757.50 บาท

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 

ราคาที่เสนอ 7,757.50 บาท 

ราคาที่ตกลง ซื้อ7,757.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040052 08/04/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2626 ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 

รายการ เพื่อใชในการเรียนการสอนรายวิชา 

ปฏิบัติการเทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล

และพันธุวิศวกรรม (อ.วิทูร)

21,828.00 21,828.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

21,828.00 บาท

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 

ราคาที่เสนอ 21,828.00 บาท 

ราคาที่ตกลง ซื้อ21,828.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040054 08/04/2022 - -

2627 เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนรายวิชา 

โครงงานวิจัยทางพยาธิวิทยากายวิภาค 

ประจําปการศึกษา 2564 (อ.นรินทร)

13,139.60 13,139.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

13,139.60 บาท

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด 

ราคาที่เสนอ 13,139.60 บาท 

ราคาที่ตกลง ซื้อ13,139.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040051 08/04/2022 - -

2628 ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 

รายการ เพื่อใชในการเรียนการสอนรายวิชา 

ปฏิบัติการโลหิตวิทยาพื้นฐาน และการ

ปฏิบัติการโลหิตวิทยา 2 (อ.พรอนันต)

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอร

ปอเรชั่น จํากัด ราคาที่เสนอ

 1,200.00 บาท

บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น 

จํากัด ราคาที่เสนอ 1,200.00 

บาท ราคาที่ตกลง ซื้อ1,200.00 

บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040053 08/04/2022 - -

2629 เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนรายวิชา 

โครงงานวิจัยทางพยาธิวิทยากายวิภาค 

ประจําปการศึกษา 2564 (อ.วิภาพร)

9,212.70 9,212.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

9,212.70 บาท

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด 

ราคาที่เสนอ 9,212.70 บาท 

ราคาที่ตกลง ซื้อ9,212.70 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040045 08/04/2022 - -

2630 เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนรายวิชา 

โครงงานวิจัยทางพยาธิวิทยากายวิภาค 

ประจําปการศึกษา 2564 (อ.วิภาพร)

6,462.80 6,462.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

6,462.80 บาท

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด 

ราคาที่เสนอ 6,462.80 บาท 

ราคาที่ตกลง ซื้อ6,462.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040046 08/04/2022 - -

2631 เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนรายวิชา 

โครงงานวิจัยทางพยาธิวิทยากายวิภาค 

ประจําปการศึกษา 2564 (อ.วิภาพร)

5,970.60 5,970.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

5,970.60 บาท

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด 

ราคาที่เสนอ 5,970.60 บาท 

ราคาที่ตกลง ซื้อ5,970.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040047 08/04/2022 - -

2632 เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนรายวิชา 

โครงงานวิจัยทางพยาธิวิทยากายวิภาค 

ประจําปการศึกษา 2564 (อ.นรินทร)

10,122.20 10,122.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

10,122.20 บาท

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด 

ราคาที่เสนอ 10,122.20 บาท 

ราคาที่ตกลง ซื้อ10,122.20 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040049 08/04/2022 - -

2633 เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนรายวิชา 

โครงงานวิจัยทางพยาธิวิทยากายวิภาค 

ประจําปการศึกษา 2564 (อ.นรินทร)

4,558.20 4,558.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

4,558.20 บาท

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด 

ราคาที่เสนอ 4,558.20 บาท 

ราคาที่ตกลง ซื้อ4,558.20 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040048 08/04/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2634 ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน

 5 รายการ และขออนุมัติสั่งจางถายเอกสาร 

จํานวน 716 แผน และถายเอกสารและเขา

เลม จํานวน 11 เลม เพื่อใชสําหรับจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชา 68347360 ภาค

นิพนธ สาขากายภาพบําบัด ปการศึกษา 

2564 (อ.พิมลพรรณ)

1,685.00 1,685.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด ราคาที่เสนอ 199.00

 บาท, นางสุกัญญา จีนเมือง

 ราคาที่เสนอ 880.00 บาท 

และ รานเบสทซีร็อก ราคาที่

เสนอ 63.00 บาท ราน 

Masterprint ราคาที่เสนอ 

453.00 บาทและ นางสาว

ยลดา วรดิถี ราคาที่เสนอ 

90.00 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 199.00 บาท, 

นางสุกัญญา จีนเมือง ราคาที่ตก

ลงจาง 880.00 บาท และ ราน

เบสทซีร็อก  ราคาที่ตกลงจาง 

63.00 บาท ราน Masterprint  

ราคาที่ตกลงจาง 453.00 บาทและ

 นางสาวยลดา วรดิถี  ราคาที่ตก

ลงจาง 90.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040043 08/04/2022 - -

2635 ขออนุมัติจัดจางเปลี่ยนกอกน้ําและเปลี่ยน

หลอดไฟ จํานวน 1 งาน

4,660.00 4,660.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน

 ราคาที่เสนอ 4,660.00 บาท

นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน 

ราคาที่เสนอ 4,660.00 บาท 

ราคาที่ตกลง จาง4,660.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040060 11/04/2022 - -

2636 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพเลเซอร จํานวน 3 

กลอง และจัดซื้อหมึกพิมพเลเซอรสี จํานวน 

6 กลอง

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย ราคา

ที่เสนอ 30,000.00 บาท

วินเพาเวอร ซัพพลาย ราคาที่เสนอ

 30,000.00 บาท ราคาที่ตกลง 

ซื้อ30,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040056 11/04/2022 - -

2637 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 

รายการ เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน

รายวิชา 68449359 โครงงานวิจัยทางชีวเวช

ศาสตร ประจําปการศึกษา 2564 (อ.ธน

พรรณ)

3,145.80 3,145.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

3,145.80 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด 

ราคาที่เสนอ 3,145.80 บาท 

ราคาที่ตกลง ซื้อ3,145.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040059 11/04/2022 - -

2638 ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน

 21 รายการ เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน

รายวิชา 68644361 โครงงานวิจัยทางโภชน

บําบัดและการกําหนดอาหาร ประจําป

การศึกษา 2564 (อ.ทนุอุดม)

7,634.00 4,907.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) ราคาที่เสนอ 

4,907.25 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) ราคาที่ตกลงซื้อ 

4,907.25 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040061 19/04/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2639 ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน

 7 รายการ เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน

รายวิชา 68644361 โครงงานวิจัยทางโภชน

บําบัดและการกําหนดอาหาร ประจําป

การศึกษา 2564 (อ.ทนุอุดม)

519.00 519.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) ราคาที่เสนอ 

519.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) ราคาที่เสนอ 519.00 

บาท ราคาที่ตกลง ซื้อ519.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040062 19/04/2022 - -

2640 ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน

 13 รายการ และสั่งจางปริ้นทสี A4 จํานวน 

102 ชุด เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน

รายวิชาโครงงานวิจัยทางโภชนบําบัดและ

การกําหนดอาหาร ประจําปการศึกษา 2564 

(ดร.พุทธิดา)

7,398.00 6,586.00 เฉพาะเจาะจง รานมายกอปป ราคาที่เสนอ

 1,835.00 บาท และบริษัท

 บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

ราคาที่เสนอ 4,751.00 บาท

รานมายกอปป ราคาที่ตกลงจาง 

1,835.00 บาท และบริษัท 

บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาที่

ตกลงซื้อ 4,751.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040068 20/04/2022 - -

2641 ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 

รายการ เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน

รายวิชา 68248259 ภาคนิพนธ (Research 

Projects) ประจําปการศึกษา 2564 (อ.พร

อนันต)

11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.เอช. ไซ

เอ็นทิฟค มารเก็ตติ้ง จํากัด 

ราคาที่เสนอ 11,984.00 

บาท

บริษัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทิฟค 

มารเก็ตติ้ง จํากัด ราคาที่เสนอ 

11,984.00 บาท ราคาที่ตกลง ซื้อ

11,984.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040070 20/04/2022 - -

2642 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

สําหรับงานประมวลผลระดับสูง จํานวน 3 

เครื่อง

105,000.00 105,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด ราคาที่เสนอ 

105,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 

ราคาที่เสนอ 105,000.00 บาท 

ราคาที่ตกลง ซื้อ105,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO3600065040004 20/04/2022 - -

2643 ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 

รายการ เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน

รายวิชาโครงงานวิจัยทางพยาธิวิทยากาย

วิภาค ประจําปการศึกษา 2564 (อ.นรินทร)

9,394.60 9,394.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพ

อุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด 

ราคาที่เสนอ 9,394.60 บาท

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด ราคาที่เสนอ 

9,394.60 บาท ราคาที่ตกลง ซื้อ

9,394.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040069 20/04/2022 - -

2644 ขออนุมัติจัดซื้อชุดตรวจ ATK จํานวน 100 

ชุด โครงการฝกประสบการณโภชนาการและ

การกําหนดอาหารในชุมชน ประจําป

การศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 5 พฤษภาคม

 - 2 มิถุนายน 2565

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิพราวน จํากัด 

ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท

บริษัท เมดิพราวน จํากัด ราคาที่

เสนอ 4,500.00 บาท ราคาที่ตกลง

 ซื้อ4,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040076 21/04/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2645 ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน

 14 รายการ เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน

รายวิชา 68644361 โครงงานวิจัยทางโภชน

บําบัดและการกําหนดอาหาร ประจําป

การศึกษา 2564 (อ.รังสิมา)

2,810.00 2,810.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา พึ่งเย็น ราคาที่

เสนอ 2,810.00 บาท

นางสาวจิตรา พึ่งเย็น ราคาที่เสนอ

 2,810.00 บาท ราคาที่ตกลง ซื้อ

2,810.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040075 21/04/2022 - -

2646 ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน

 3 รายการ เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน

รายวิชา 68644361 โครงงานวิจัยทางโภชน

บําบัดและการกําหนดอาหาร ประจําป

การศึกษา 2564 (อ.รังสิมา)

762.00 648.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล 

จํากัด สาขาชลบุรี สาขาที่ 

00140 ราคาที่เสนอ 

762.00 บาท

บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด 

สาขาชลบุรี สาขาที่ 00140 ราคาที่

เสนอ 762.00 บาท ราคาที่ตกลง 

ซื้อ762.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040078 25/04/2022 - -

2647 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํากลั่น จํานวน 2 โหล เพื่อ

ใชสําหรับเติมเครื่องสํารองกระแสไฟฟาลิฟต

โดยสารในอาคารวิทยาศาสตรการแพทย

360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค ราคา

ที่เสนอ 360.00 บาท

รานกฤษณ อีเลคทริค ราคาที่เสนอ

 360.00 บาท ราคาที่ตกลง ซื้อ

360.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040090 27/04/2022 - -

2648 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 1,022 

แผน เพื่อใชสําหรับการจัดทําหลักสูตรโภชน

บําบัดและการกําหนดอาหาร

511.00 511.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จีนเมือง ราคา

ที่เสนอ 511.00 บาท

นางสุกัญญา จีนเมือง ราคาที่เสนอ

 511.00 บาท ราคาที่ตกลง จาง

511.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040088 27/04/2022 - -

2649 ขออนุมัติจัดจางทําตรายาง จํานวน 3 อัน 

เนื่องจากผูบริหารคณะสหเวชศาสตร

เปลี่ยนแปลงตําแหนงที่สูงขึ้น จึงขอจัดทํา

ตรายางใหม

380.00 380.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค ราคาที่

เสนอ 380.00 บาท

รานแสนสุขกราฟฟค ราคาที่เสนอ

 380.00 บาท ราคาที่ตกลง จาง

380.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040092 27/04/2022 - -

2650 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษA4 180g จํานวน 6 

แผน เพื่อใชสําหรับการจัดทําเอกสาร MOU

24.00 24.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด ราคาที่เสนอ 24.00 

บาท

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

ราคาที่เสนอ 24.00 บาท ราคาที่

ตกลง ซื้อ24.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040091 27/04/2022 - -

2651 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพเลเซอร จํานวน 8 

กลอง เพื่อใชสําหรับการปฏิบัติงานของ

คณาจารย และบุคลากร คณะสหเวชศาสตร

20,200.00 20,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย ราคา

ที่เสนอ 20,200.00 บาท

วินเพาเวอร ซัพพลาย ราคาที่เสนอ

 20,200.00 บาท ราคาที่ตกลง 

ซื้อ20,200.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040094 27/04/2022 - -

2652 ขออนุมัติจัดซื้อหลอดนีออน จํานวน 11 

หลอด เนื่องจากไฟในลิฟทไมสวาง และเริ่ม

ดับหลายดวง จึงตองจัดซื้อใหม

595.00 595.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ ราคาที่

เสนอ 595.00 บาท

รานไพรเวชคาวัสดุ  ราคาที่ตกลง 

ซื้อ595.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040089 27/04/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2653 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล91 จํานวน 

2.590 ลิตร เพื่อใชสําหรับการรับสงเอกสาร

และพัสดุ 53030030100003

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด (มหาชน)

 ราคาที่เสนอ 100.00 บาท

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคา

ปลีก จํากัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ

 100.00 บาท ราคาที่ตกลง ซื้อ

100.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040095 27/04/2022 - -

2654 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันดีเซล จํานวน 32.61 

ลิตร เพื่อใชสําหรับเติมเครื่องปนไฟฟาในการ

สํารองกระแสไฟฟาสําหรับลิฟตโดยสาร

ภายในอาคารวิทยาศาสตรการแพทย

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง (สํานักงานใหญ) ราคา

ที่เสนอ 1,000.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง 

(สํานักงานใหญ) ราคาที่เสนอ 

1,000.00 บาท ราคาที่ตกลง ซื้อ

1,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040093 27/04/2022 - -

2655 ขออนุมัติสั่งจางเปลี่ยนซี่ลวดลอขาง จํานวน 1

 ชุด และปะยาง จํานวน 1 รู เนื่องจาก

รถจักรยานยนตและที่ตอพวงขางคณะสหเวช

ศาสตร มีอายุการใชงานมากกวา 10 ป จึง

เสื่อมสภาพอายุการใชงาน

340.00 340.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย เปลงปลั่ง ราคาที่

เสนอ 340.00 บาท

นายสุวิทย เปลงปลั่ง ราคาที่เสนอ

 340.00 บาท ราคาที่ตกลง จาง

340.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040101 28/04/2022 - -

2656 ขออนุมัติสั่งจางเขาเลมสันกาว จํานวน 2 เลม

 เพื่อใชสําหรับการจัดทําเอกสารคูมือ EdPEx

180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส เอส เซอรวิส แอนด

 ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 

180.00 บาท

รานเอส เอส เซอรวิส แอนด ซัพ

พลาย ราคาที่เสนอ 180.00 บาท 

ราคาที่ตกลง จาง180.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040104 28/04/2022 - -

2657 ขออนุมัติสั่งจางเปลี่ยนยางใน จํานวน 2 เสน 

เนื่องจากรถจักรยานยนตคณะสหเวชศาสตร 

มีอายุการใชงานมากกวา 10 ป จึง

เสื่อมสภาพอายุการใชงาน

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย เปลงปลั่ง ราคาที่

เสนอ 300.00 บาท

นายสุวิทย เปลงปลั่ง ราคาที่เสนอ

 300.00 บาท ราคาที่ตกลง จาง

300.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040100 28/04/2022 - -

2658 ขออนุมัติสั่งจางปมกุญแจ จํานวน 15 ดอก 

เพื่อเปนสํารองใหกับอาจารย และแมบานที่

ดูแลหอง 309, 310 และหอง 110

505.00 505.00 เฉพาะเจาะจง รานกมล การกุญแจ ราคาที่

เสนอ 505.00 บาท

รานกมล การกุญแจ ราคาที่เสนอ 

505.00 บาท ราคาที่ตกลง จาง

505.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040102 28/04/2022 - -

2659 ขออนุมัติสั่งจางปมลูกกุญแจ จํานวน 3 ดอก 

เนื่องจากลูกบิดประตูหอง 404 เสีย ไม

สามารถปดประตูได

90.00 90.00 เฉพาะเจาะจง นายกมล การกุญแจ ราคาที่

เสนอ 90.00 บาท

นายกมล การกุญแจ  ราคาที่ตกลง

 จาง90.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040099 28/04/2022 - -

2660 ขออนุมัติสั่งจางเขาเลม จํานวน 6 เลม เพื่อ

ใชสําหรับการจัดทําเอกสารรายงานผล

ปฏิบัติงานของคณบดี รอบ 4 ป

450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส เอส เซอรวิส แอนด

 ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 

450.00 บาท

รานเอส เอส เซอรวิส แอนด ซัพ

พลาย ราคาที่เสนอ 450.00 บาท 

ราคาที่ตกลง จาง450.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3600065040103 28/04/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2661 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่องโครมาโทก

ราฟของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) จํานวน 1

 งาน (3106)

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟค 

จํากัด

บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065040003 01/04/2022 - -

2662 ขออนุมัติจัดซื้อสารเคมี เพื่อใชในการทําการ

ทดลองปฏิบัติการของวิชาวิทยาการ

เครื่องสําอาง จํานวน 125 รายการ (3110)

59,000.00 59,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จันทรเจา ลองจีวิตี้ 

จํากัด

บริษัท จันทรเจา ลองจีวิตี้ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065040002 01/04/2022 - -

2663 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณและของที่ระลึก

สําหรับผูเขารวมงาน ในโครงการสรงน้ํา

พระพุทธรูปเสริมสิริมงคล สืบสานประเพณี

สงกรานตไทย

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมเจียมจิตต, ราน

จานชามบางแสน, หางแสง

ฟาชลบุรี

รานดอกไมเจียมจิตต, รานจาน

ชามบางแสน, หางแสงฟาชลบุรี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065040005 04/04/2022 - -

2664 ขอนุมัติจัดซื้อแกสฮีเลียมสําหรับเครื่อง Gc 

(3115)

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065040008 04/04/2022 - -

2665 ขออนุมัติจัดซื้อหัวควบคุมความดัน

(Regulator)แกสออกซิเจน  สําหรับเครื่อง 

TGA  จํานวน 1 รายการ (3106)

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065040006 04/04/2022 - -

2666 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและ

ความชื้นสัมพัทธในอากาศ 1 รายการ (3115)

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟค

 จํากัด

บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟค จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065040009 05/04/2022 - -

2667 ขอนุมัติจัดจางเหมาเชารถบัสปรับอากาศไป-

กลับ ม.บูรพา -เคียงทะเล รีสอรท จังหวัด

ระยอง วันที่ 19-21 เมษายน 2565 (6343)

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุงพัฒนา ทราน

สปอรต จํากัด

บริษัท กุงพัฒนา ทรานสปอรต 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065040015 07/04/2022 - -

2668 ขออนุมัติจัดเชาหองประชุมจัดกิจกรรมใน

โครงการสัมมนาสโนสรนิสิตเภสัชศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2564 ณ เคียงทะเล รี

สอรท  จังหวัดระยอง ในวันที่ 19-21 

เมษายน 2565(6343)

23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคียงทะเลรีสอรท 

จํากัด

บริษัท เคียงทะเลรีสอรท จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065040016 07/04/2022 - -

2669 ขออนุมัติสั่งซื้อซองน้ําตาล จํานวน 26 แพ็ค 

(2109)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065040013 07/04/2022 - -

หนา้ 290



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2670 ขออนุมัติจัดซื้อหนากากแกสพิษ จํานวน 2 ชด 2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.พี. ไซ

เอ็นซ

หางหุนสวนจํากัด เอ็น.พี. ไซเอ็นซ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065040012 07/04/2022 - -

2671 ขออนุมัติจัดซื้อสารเคมี เพื่อใชในการทําการ

ทดลองการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการสาขา

เภสัชเวทและเภสัชเคมี และเภสัชวิทยาและ

เภสัชศาสตรชีวภาพ จํานวน 4 รายการ 

(3110)

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 

จํากัด

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065040024 07/04/2022 - -

2672 ขออนุมัติจัดซื้อสารเคมี เพื่อใชในการทําการ

ทดลองการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการสาขา

เภสัชเวทและเภสัชเคมี และสาขาเทคโนโลยี

เภสัชกรรม จํานวน 9 รายการ (3110)

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จํากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065040021 07/04/2022 - -

2673 ขออนุมัติจัดซื้อสารเคมี เพื่อใชในการทําการ

ทดลองการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการสาขา

เภสัชเวทและเภสัชเคมี และสาขาเทคโนโลยี

เภสัชกรรม จํานวน 8 รายการ (3110)

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065040022 07/04/2022 - -

2674 ขออนุมัติจัดซื้อสารเคมี เพื่อใชในการทําการ

ทดลองการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการสาขา

เภสัชเวทและเภสัชเคมี และสาขาเทคโนโลยี

เภสัชกรรม จํานวน 17 รายการ (3110)

85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีซี.

สถาพร กรุป

หางหุนสวนจํากัด ท.ีซี.สถาพร กรุป มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065040019 07/04/2022 - -

2675 ขออนุมัติจัดซื้อสารเคมี เพื่อใชในการทําการ

ทดลองการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการสาขา

เภสัชเวทและเภสัชเคมี และรายวิชาวิทยาการ

เครื่องสําอาง จํานวน 6 รายการ (3110)

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.พี. ไซ

เอ็นซ

หางหุนสวนจํากัด เอ็น.พี. ไซเอ็นซ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065040023 07/04/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2676 ขออนุมัติจัดซื้อสารเคมี เพื่อใชในการทําการ

ทดลองการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการสาขา

เภสัชเวทและเภสัชเคมี สาขาเทคโนโลยีเภสัช

กรรม และรายวิชาวิทยาการเครื่องสําอาง 

จํานวน 13 รายการ (3110)

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ 

จํากัด

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065040020 07/04/2022 - -

2677 ขออนุมัติจัดซื้อสารเคมี เพื่อใชในการทําการ

ทดลองการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการสาขา

เภสัชเวทและเภสัชเคมี จํานวน 6 รายการ 

(3110)

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิทีวีเวล จํากัด บริษัท ยูนิทีวีเวล จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065040018 07/04/2022 - -

2678 ขออนุมัติจัดซื้อสารเคมี เพื่อใชในการทําการ

ทดลองการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการสาขา

เภสัชศาสตรชีวภาพและเภสัชวิทยา สาขา

เภสัชเวทและเภสัชเคมี และสาขาเทคโนโลยี

เภสัชกรรม จํานวน 15 รายการ (3110)

57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส 

จํากัด

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065040014 07/04/2022 - -

2679 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณทํากิจกรรมใน

โครงการสัมมนาสโนสรนิสิตเภสัชศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2564  จํานวน 1 รายการ

 (6343)

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานปริญญา โฟโตดิจิตอล, 

บริษัท มิสเตอร.ด.ีไอ.วาย.

(กรุงเทพ) จํากัด แหลมทอง

 บางแสน

รานปริญญา โฟโตดิจิตอล, บริษัท

 มิสเตอร.ด.ีไอ.วาย.(กรุงเทพ) 

จํากัด แหลมทอง บางแสน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065040017 07/04/2022 - -

2680 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ในโครงการ

นําเสนอผลงานวิจัยนิสิตเภสัชศาสตรชั้นปที่ 5

 ประจําปการศึกษาที2่/2564 จํานวน 2 

รายการ (6613)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065040011 07/04/2022 - -

2681 ขออนุมัติจัดซื้อ ตรายาง จํานวน 26 รายการ 

(2109)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค รานแสนสุขกราฟฟค มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065040035 18/04/2022 - -

2682 ขออนุมัติจัดซื้อหัว Rotor สําหรับเครื่อง 

Centrifuge(3115)

16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด บริษัท กิบไทย จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065040036 18/04/2022 - -

หนา้ 292



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2683 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานดาน

วิทยาศาสตร เพื่อปฏิบัติหนาที่ผูปฏิบัติงาน

หองปฏิบัติการศูนยวิเคราะหและนวัตกรรม

ทางเภสัชศาสตร สังกัดคณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา (7000)

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร กอนทรัพย นางสาวกนกพร กอนทรัพย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO3700065040002 28/04/2022 - -

2684 ขออนุมัติจัดจางจัดหาวัสดุอุปกรณอบรม

ปฏิบัติการแปลงเกษตรสาธิตการปลูกฟา

ทะลายโจรและจางทําปายไวนิลโครงการ

สรางความรูใหกับเกษตรกรในการพัฒนาพืช

สมุนไพรแบบเกษตรอินทรียฯ (7000)

41,340.00 41,340.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ, 

นายวิเชียร คําละมูล

นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ, นาย

วิเชียร คําละมูล

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065040045 20/04/2022 - -

2685 ขออนุมัติจัดซื้อชุดวัสดุอุปกรณ 50 ชุด, ชุด

เกษตรทดลอง 50 ชุด, ชุดตรวจ ATK 100 

ชุด โครงการสรางความรูใหกับเกษตรกรใน

การพัฒนาพืชสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย 

(7000)

33,485.00 33,485.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริรัตน ไกรสิทธิ,์ 

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด, สถานปฏิบัติการ

เภสัชกรรมชุมชน คณะ

เภสัชศาสตร ม.บูรพา

นางสาวศิริรัตน ไกรสิทธิ,์ บริษัท 

บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด, สถาน

ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะ

เภสัชศาสตร ม.บูรพา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065040044 20/04/2022 - -

2686 ขออนุมัติจัดซื้อสารเคมี เพื่อใชในการทําการ

ทดลองการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ 

สาขาเภสัชเวทและเภสัชเคมี และสาขา

เทคโนโลยีเภสัชกรรม จํานวน 9 รายการ 

(3110)

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชน คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย

บูรพา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065040048 21/04/2022 - -

2687 ขออนุมัติจัดซื้อสารเคมี เพื่อใชในการทําการ

ทดลองการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ 

สาขาเภสัชเวทและเภสัชเคมี และสาขา

เทคโนโลยีเภสัชกรรม จํานวน 6 รายการ 

(3110)

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ แอนด ซิมเปล 

ซัพพลาย จํากัด

บริษัท ไนซ แอนด ซิมเปล ซัพ

พลาย จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065040050 21/04/2022 - -

หนา้ 293



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2688 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบสมุนไพรฟาทะลาย

โจรแบบแหง ภายใตโครงการสนับสนุน

พัฒนายาจากสารสกัดพืชสมุนไพรที่ไดรับการ

สงเสริมการปลูกในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา) (7001)

66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนบานหลุม

มะขาม นายวินัย สุวรรณไตร

, วิสาหกิจชุมชนจัดการ

สมุนไพรวนเกษตรปา

ตะวันออก นายศักดิ์ชัย 

ชาตาด,ี วิสาหกิจชุมชนกลุม

แปรรูปสมุนไพรอําเภอทา

ตะเกียบ นางจงจิตร นันท

บุตร

วิสาหกิจชุมชนบานหลุมมะขาม 

นายวินัย สุวรรณไตร, วิสาหกิจ

ชุมชนจัดการสมุนไพรวนเกษตร

ปาตะวันออก นายศักดิ์ชัย ชาตาด,ี

 วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูป

สมุนไพรอําเภอทาตะเกียบ นางจง

จิตร นันทบุตร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065040067 26/04/2022 - -

2689 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมและบํารุงรักษา

รถยนตประจําคณะเภสัชศาสตร เลขครุภัณฑ

 630300102000002 จํานวน 7 รายการ 

(2147)

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา อินเตอร

ยนตชลบุรี (1999) จํากัด

บริษัท โตโยตา อินเตอรยนตชลบุรี

 (1999) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065040068 26/04/2022 - -

2690 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบสมุนไพรฟาทะลาย

โจรแบบแหง ภายใตโครงการสนับสนุน

พัฒนายาจากสารสกัดพืชสมุนไพรที่ไดรับการ

สงเสริมการปลูกในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (จังหวัดระยอง) (7001)

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพร เจนใจ นางสาวสุภาพร เจนใจ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065040066 26/04/2022 - -

2691 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบสมุนไพรฟาทะลาย

โจรแบบแหง ภายใตโครงการสนับสนุน

พัฒนายาจากสารสกัดพืชสมุนไพรที่ไดรับการ

สงเสริมการปลูกในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (จังหวัดชลบุร)ี (7001)

42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนคนกับปาบาน

เขาใหญ นายตระกูล สวาง

อารมย, นางศิโรรัตน เฮา

ประโคน

วิสาหกิจชุมชนคนกับปาบานเขา

ใหญ นายตระกูล สวางอารมย, 

นางศิโรรัตน เฮาประโคน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065040065 26/04/2022 - -

2692 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณฝายอาคาร

สถานที่และโสตทัศนศึกษา จํานวน 7 

รายการ (2151)

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065040075 28/04/2022 - -

2693 ขออนุมัติจางเหมาปรับปรุงพื้นกระเบื้องชั้น 3

 อาคารคณะดนตรีและการแสดง

8,497.94 8,497.94 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิ

วิลอปเมนท/ราคาที่เสนอ 

8,497.94 บาท

หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอป

เมนท/ราคาที่ตกลงจาง 8,497.94

 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065040009 04/04/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2694 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/ราคา

ที่เสนอ 8,500 บาท

นายศรายุทธ ใสยาทา/ราคาที่ตก

ลงจาง 8,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065040010 07/04/2565 - -

2695 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑแกรนดเปยโน 1,980,000.00 ######### ประกวด

ราคา

อิเล็กทรอนิกส

 (e-bidding)

บริษัท แบนด อินสตรูเมนท 

(ประเทศไทย) จํากัด/ราคาที่

เสนอ 1,964,000 บาท

บริษัท แบนด อินสตรูเมนท 

(ประเทศไทย) จํากัด/ราคาที่ตกลง

ซื้อ 1,964,000บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PO4200065040001 08/04/2565 - -

2696 ขออนุมัติจางเหมาจัดพิมพวารสารวิชาการ

ดนตรีและการแสดง

150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชญานนท แมนเผือก/

ราคาที่เสนอ 150,000 บาท

นายชญานนท แมนเผือก/ราคาที่

ตกลงจาง 150,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PO4200065040002 28/04/2565 - -

2697 ขออนุมัติเบิกเงินคาหลอดไฟ จํานวน 2 หลอด 50.00 50.00 เฉพาะเจาะจง รานกิมไถ 2512/ราคาที่

เสนอ 50

รานกิมไถ 2512/ราคาที่ตกลงซื้อ 

50

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065040004 05/04/2565 - -

2698 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณโครงการรดน้ําขอ

พรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 12 

เม.ย.65

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบานดอกไม/ราคาที่

เสนอ 3,250

รานบานดอกไม/ราคาที่ตกลงซื้อ 

3,250

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065040009 08/04/2565 - -

2699 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 9 ถัง 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่เสนอ 360 น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 360 มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065040010 11/04/2565 - -

2700 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 10 แพ็ค 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่เสนอ 350 น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 350 มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065040011 18/04/2565 - -

2701 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน 8,289.99 8,289.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด/ราคาที่สเนอ 

8,089.99

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/

ราคาที่ตกลงซื้อ 8,289.99

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065040012 19/04/2565 - -

2702 จัดซื้อน้ํายาฆาเชื้อโรคเอนกประสงค ขนาด 

750 มล. จํานวน 6 ชิ้น

2,538.02 2,538.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

2,538.02 บาท

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 

ราคาที่ตกลงฯ 2,538.02 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065040003 08/04/2022 - -

2703 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 68 ถัง 2,380.00 2,380.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน 

ราคาที่เสนอฯ 2,380.00  

บาท

ราน น้ําดื่มบานและสวน ราคาที่

ตกลงฯ 2,380.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065040006 11/04/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2704 จัดซื้อวัสดุโครงการสรงน้ําพระเนื่องในวัน

สงกรานต ประจําปงบประมาณ 2565 

จํานวน 4 รายการ

640.00 640.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมกัลยา ราคาที่

เสนอฯ 640.00 บาท

รานดอกไมกัลยา ราคาที่เสนอฯ 

640.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065040008 12/04/2022 - -

2705 จัดซื้อน้ํามันดีเซล จํานวน 160 ลิตร 4,793.60 4,793.60 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง (สํานักงานใหญ) ราคา

ที่เสนอฯ 4,793.60 บาท

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง 

(สํานักงานใหญ) ราคาที่ตกลงฯ 

4,793.60 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065040009 18/04/2022 - -

2706 จัดจางทําสติกเกอรทึบแสงพิมพ Inkjet 

ความละเอียดสูง เคลือบ PVC ใส จํานวน 3 

รายการ

1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชัยพัฒน 

ศิลปและโฆษณา ราคาที่

เสนอฯ 1926.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ชัยพัฒน ศิลป

และโฆษณา ราคาที่ตกลงฯ 

1926.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065040014 20/04/2022 - -

2707 จัดซื้อน้ํามันดีเซล จํานวน 150 ลิตร 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง (สํานักงานใหญ) ราคา

ที่เสนอฯ 4,494.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง 

(สํานักงานใหญ) ราคาที่ตกลงฯ 

4,494.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065040015 20/04/2022 - -

2708 จัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ Emlnent 

60,000 Btu หอง 301 จํานวน 1 เครื่อง 

หมายเลขครุภัณฑ 570101401000725

8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค ราคาที่

เสนอฯ 8,988.00 บาท

นิวทาวน เทคนิค ราคาที่ตกลงฯ 

8,988.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065040016 21/04/2022 - -

2709 จัดจางตรวจรับรองระบบมาตรฐาน 

ISO9001:2015(5th Re-certification)_(2.5

 MDs) จํานวน 1 งาน

67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิ

ฟเคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

 ราคาที่เสนอฯ 67,410.00 

บาท

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น 

(ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่ตกลง

ฯ 67,410.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PO1200065040001 22/04/2022 - -

2710 จางเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหนาที่

ผูปฏิบัติงานบริหาร สํานักงานผูอํานวยการ 

สํานักคอมพิวเตอร    (ตั้งแตวันที่ 1  

พฤษภาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 

2565)  จํานวน 5 เดือน

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรารัตน  พรมหู 

ราคาที่เสนอฯ 50,000.00 

บาท

นางสาววรารัตน  พรมหู ราคาที่

ตกลงฯ 50,000.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PO1200065040002 22/04/2022 - -

2711 จางเหมาบริการผูปฏิบัติงานชาง สํานักงาน

ผูอํานวยการ สํานักคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยบูรพา (ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม

 พ.ศ. 2565 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565) 

จํานวน 5 เดือน

75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษมศิษฐ วันนุทรวง 

ราคาที่เสนอฯ 75,000.00 

บาท

นายเกษมศิษฐ วันนุทรวง ราคาที่

ตกลงฯ 75,000.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PO1200065040003 22/04/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2712 จัดซื้อวัสดุประปา จํานวน 3 รายการ 411.95 411.95 เฉพาะเจาะจง ราน ไถเส็ง ราคาที่เสนอฯ 

411.95 บาท

ราน ไถเส็ง ราคาที่ตกลงฯ 411.95

 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065040020 22/04/2022 - -

2713 รถยนตโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 1 

รายการ

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง รานอึ่ง แอรรถยนต ราคาที่

เสนอฯ 800.00 บาท

รานอึ่ง แอรรถยนต ราคาที่ตกลงฯ

 800.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065040025 25/04/2022 - -

2714 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงาน

ประมวลผลระดับสูง จํานวน 2 เครื่อง

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

70,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 

ราคาที่ตกลงฯ 70,000.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PO1200065040004 25/04/2022 - -

2715 จัดซื้อสายชําระ จํานวน 1 ชุด 267.50 267.50 เฉพาะเจาะจง ราน ไถเส็ง ราคาที่เสนอฯ 

267.50 บาท

ราน ไถเส็ง ราคาที่ตกลงฯ 267.50

 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065040026 27/04/2022 - -

2716 จัดซื้อปลั๊กพวงไฟฟา PC Guard Plus ขนาด

 5 เมตร จํานวน 2 อัน

1,790.00 1,790.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค ราคาที่

เสนอฯ 1,790.00 บาท

นิวทาวน เทคนิค ราคาที่ตกลงฯ 

1,790.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065040029 29/04/2022 - -

2717 ซื้อแอลกอฮอลชนิดน้ําทําความสะอาดมือ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065040005 05/04/2022 - -

2718 ซอมแซมผามาน 13,161.00 13,161.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จํากัด บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO3900065040001 05/04/2022 - -

2719 ซื้อโทรศัพท จํานวน 9 เครื่อง 5,310.00 5,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030569 01/04/2022 - -

2720 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2

 รายการ

23,700.00 23,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล 

จํากัด

บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030631 01/04/2022 - -

2721 ซื้อHemoflow F60S จํานวน 36 ชิ้น 17,325.00 17,325.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030726 01/04/2022 - -

2722 ซื้อ Cuff วัดความขนาด 25-35 Cm. ทอ

เดียวสําหรับเครื่องวัดความดัน

10,050.00 10,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี พรีซิชั่น 168 

จํากัด

บริษัท เคพี พรีซิชั่น 168 จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040001 01/04/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2723 จางบํารุงรักษาเครื่องจี้เพื่อการผาตัด แบบไม

รวมอะไหล ยี่หอ Sutter รุน Curis จํานวน 1

 เครื่อง

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิสเมด จํากัด บริษัท อิสเมด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065040001 01/04/2022 - -

2724 ซื้ออะไหลแขนเครื่องอบความรอนคลื่นสั้น 

จํานวน 2 ชิ้น

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิ

คอล เซอรวิส จํากัด

บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล 

เซอรวิส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040003 01/04/2022 - -

2725 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 11,640.00 11,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด บริษัท พิลโก จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040006 01/04/2022 - -

2726 คาถายเอกสารประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 

2565

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส 

กอปปเออร จํากัด

บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปป

เออร จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040007 01/04/2022 - -

2727 คาจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้อและขยะอันตราย ประจําเดือน

เมษายน พ.ศ. 2565

96,750.00 96,750.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติง

เกล เฮลทแคร

หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล 

เฮลทแคร

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065040002 01/04/2022 - -

2728 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040011 01/04/2022 - -

2729 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

87,440.40 87,440.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040012 01/04/2022 - -

2730 ซื้อยา Clarithromycin 500 mg tab 

จํานวน 10 กลอง

8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด บริษัท อารเอ็กซ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040014 01/04/2022 - -

2731 ซื้อยา Ytfสารสกัดฟาทะลายโจร 20 mg/cap

 จํานวน 500 ขวด

52,500.00 52,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ

ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040015 01/04/2022 - -

2732 ซื้อยา Clonazepam (บจ4) 2 mg tab 

จํานวน 20 กลอง

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมีนา จํากัด บริษัท ฟารมีนา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040016 01/04/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2733 ซื้อยา Cyclosporine 25 mg tab จํานวน 

20 กลอง

13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040017 01/04/2022 - -

2734 ซื้อยา Levocetirizine 5 mg tab จํานวน 

100 กลอง

95,979.00 95,979.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040018 01/04/2022 - -

2735 ซื้อยา Donepezil 5 mg tab จํานวน 100 

กลอง

41,944.00 41,944.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040019 01/04/2022 - -

2736 ซื้อยา Mebeverine 135 mg tab จํานวน 

20 กลอง

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030483 04/04/2022 - -

2737 ซื้อกระดาษเช็ดมือแบบยาว 36,000.36 36,000.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร

เทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040030 04/04/2022 - -

2738 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 6 ชนิด 18,885.50 18,885.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040031 04/04/2022 - -

2739 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040033 04/04/2022 - -

2740 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040034 04/04/2022 - -

2741 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 7,126.20 7,126.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040035 04/04/2022 - -

2742 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟอรโน จํากัด บริษัท เฟอรโน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040036 04/04/2022 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2743 ซื้อยา hdAmiNOPhylline 250 mg/10 ml

 จํานวน 5 กลอง , Mupirocin 2% 5 gm 

oine จํานวน 200 หลอด

5,422.65 5,422.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท สามัคคีเภสัช จํากัด บริษัท สามัคคีเภสัช จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040041 04/04/2022 - -

2744 ซื้อยา Amphotericin B 50 mg inj จํานวน 

50 vial

8,827.50 8,827.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส 

จํากัด

บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040043 04/04/2022 - -

2745 ซื้อ Serim Peracetic Acid Test Strips 1 x

 100 จํานวน 2 Bottle

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด บริษัท เมดิทอป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030619 05/04/2022 - -

2746 ซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนใน

เลือดแบบปลายนิ้ว จํานวน 100 เครื่อง , 

ปรอท ดิจิตอล จํานวน 100 อัน

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลลเวล ไลฟ จํากัด บริษัท ออลลเวล ไลฟ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040040 05/04/2022 - -

2747 ซื้อยา Lidocaine 2% 100 ml (Xylocaine

 viscous) จํานวน 20 ขวด

5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปคาร ฟารมาแลป

 (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท แอปคาร ฟารมาแลป 

(ประเทศไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040044 05/04/2022 - -

2748 ซื้อยา Rabies serum 100 iu/5 ml inj 

จํานวน 15 กลอง

99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040045 05/04/2022 - -

2749 ซื้อยา Vitamin B12 500 mcg tab จํานวน 

3000 กลอง

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติ

คอล (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล 

(ประเทศไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040046 05/04/2022 - -

2750 ซื้อยา Ampicillin 1 gm inj จํานวน 10 กลอง 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอรราลดรั๊กส

เฮาส จํากัด

บริษัท เยนเนอรราลดรั๊กสเฮาส 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040047 05/04/2022 - -

2751 ซื้อยา Iopromide 300 mg/50 ml จํานวน 

10 กลอง

36,915.00 36,915.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040048 05/04/2022 - -

2752 ซื้อยา hdENOXaparin 4000 iu/0.4 ml 

จํานวน 200 กลอง

74,472.00 74,472.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040049 05/04/2022 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2753 ซื้อยา Pneumococcal 13 var.conj inj 0.5

 ml จํานวน 45 หลอด

93,122.10 93,122.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040050 05/04/2022 - -

2754 ซื้อยา SMOFlipid 20% fat emulsion 100

 ml จํานวน 100 ขวด

31,779.00 31,779.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040052 05/04/2022 - -

2755 ซื้อยา Sitagliptin50+Metformin 500 mg 

tab จํานวน 80 กลอง

85,428.80 85,428.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040053 05/04/2022 - -

2756 ซื้อยา Soluvit N 10 ml จํานวน 3 กลอง 3,813.48 3,813.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040054 05/04/2022 - -

2757 ขอซื้อ Sodalime 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดรเกอร เมดิคัล 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เดรเกอร เมดิคัล (ประเทศ

ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040057 05/04/2022 - -

2758 ขออนุมัติซื้อน้ํายาจํานวน 4 รายการ 54,837.50 54,837.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารดี เคมีคอล 

จํากัด

บริษัท ซีอารดี เคมีคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030576 07/04/2022 - -

2759 ขออนุมัติซื้อน้ํายาซักผา จํานวน 3 รายการ 47,615.00 47,615.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารดี เคมีคอล 

จํากัด

บริษัท ซีอารดี เคมีคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040074 07/04/2022 - -

2760 ซื้อยา Duloxetine 30 mg capsule จํานวน

 70 กลอง

83,288.80 83,288.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040078 07/04/2022 - -

2761 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม 5,060.00 5,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอส ออลล จํากัด บริษัท ดีเอส ออลล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040081 07/04/2022 - -

2762 ซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนใน

เลือดแบบปลายนิ้ว จํานวน 100 เครื่อง , 

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล จํานวน 100 เครื่อง

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลลเวล ไลฟ จํากัด บริษัท ออลลเวล ไลฟ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040082 08/04/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2763 ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วและปรอท

ดิจิตอล

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอ็น เทคแคร เมดิ

คอล จํากัด

บริษัท เคเอ็น เทคแคร เมดิคอล 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040083 08/04/2022 - -

2764 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอสอี เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท พีเอสอี เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040085 08/04/2022 - -

2765 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซิมอินเตอรคอร

ปอรเรชั่น จํากัด

บริษัท แม็กซิมอินเตอรคอรปอร

เรชั่น จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040086 08/04/2022 - -

2766 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 46,010.00 46,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040087 08/04/2022 - -

2767 จางทําวัสดุ จํานวน 3 รายการ 2,420.00 2,420.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040088 08/04/2022 - -

2768 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเค เมดิคอล จํากัด บริษัท ซีเค เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040089 08/04/2022 - -

2769 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล 

แอนด ซัพพลาย จํากัด

บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด 

ซัพพลาย จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040090 08/04/2022 - -

2770 ซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา จํานวน 1

 เครื่อง

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟ

แคร จํากัด

บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040091 08/04/2022 - -

2771 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 16,692.00 16,692.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040092 08/04/2022 - -

2772 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวลลคอนเซ็ปท จํากัด บริษัท เวลลคอนเซ็ปท จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040094 08/04/2022 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

2773 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040095 08/04/2022 - -

2774 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด 

จํากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040098 08/04/2022 - -

2775 ซื้อยา Iloprost 20 mcg/ml inj จํานวน 2 

กลอง

12,814.32 12,814.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040105 08/04/2022 - -

2776 ซื้อยา UNasyn 1.5 gm inj จํานวน 50 vial 4,012.50 4,012.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040106 08/04/2022 - -

2777 ซอมเซนเซอรคันเรง เซนเซอรมอเตอร รถ

กอลฟ

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว วิชชั่น เซอรวิส 

จํากัด

บริษัท นิว วิชชั่น เซอรวิส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040108 08/04/2022 - -

2778 ซื้อชุดปองกันสารเคมี (PPE) จํานวน 350 ชุด 52,430.00 52,430.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด เอ็น แอ็ด

วานซ จํากัด

บริษัท พี แอนด เอ็น แอ็ดวานซ 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040109 08/04/2022 - -

2779 ซื้อยา hdAMIOdarone 150 mg/3 ml inj 

จํานวน 50 กลอง

27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040111 08/04/2022 - -

2780 ซื้อยา Roflumilast 500 mcg tab จํานวน 

20 กลอง

23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040112 08/04/2022 - -

2781 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 

ประจําเดือนกุมภาพันธ 2565

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานปองกันควบคุม

โรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 

จังหวัดชลบุรี

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065010511 11/04/2022 - -

2782 ขอซื้อน้ํายาทําความสะอาด  (sprayfoam) 

จํานวน 20 ขวด

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพยเซอรจิคอล

 จํากัด

บริษัท สหทรัพยเซอรจิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040100 11/04/2022 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2783 ซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนใน

เลือดแบบปลายนิ้ว จํานวน 100 เครื่อง , 

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล จํานวน 100 เครื่อง

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลลเวล ไลฟ จํากัด บริษัท ออลลเวล ไลฟ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040113 11/04/2022 - -

2784 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม 9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ด.ี ทันตเวช 

(1988) จํากัด

บริษัท เอส.ด.ี ทันตเวช (1988) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040114 11/04/2022 - -

2785 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอส ออลล จํากัด บริษัท ดีเอส ออลล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040115 11/04/2022 - -

2786 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040116 11/04/2022 - -

2787 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040117 11/04/2022 - -

2788 ขออนุมัติซื้อ Elbow F20 จํานวน 1 ชิ้น 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040119 11/04/2022 - -

2789 ซื้อยา hdInsulin Aspart 30/PTM70u/ml 

3 ml จํานวน 100 กลอง

88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040129 11/04/2022 - -

2790 ซื้อยา hdPHENYToin sod 100 mg cap 

จํานวน 100 ขวด

32,956.00 32,956.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040130 11/04/2022 - -

2791 ซื้อยา Sulodexide 250 LSU cap จํานวน 

50 กลอง

70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040131 11/04/2022 - -

2792 ซื้อยา hdDOBUtamine 250 mg/20 ml inj

 โดบู จํานวน 30 vial

3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญ

ฟารมาซี

หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040132 11/04/2022 - -
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ตกลงซื้อหรือจาง
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ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2793 ซื้อยา Cephalexin 250 mg cap จํานวน 

50 กลอง

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040133 11/04/2022 - -

2794 ซื้อยา Bisoprolol fumarate 5 mg 

film-coated tab จํานวน 50 กลอง

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040136 11/04/2022 - -

2795 ซื้อยา Paracetamol 250 mg/5 ml sus 60

 ml จํานวน 600 ขวด

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040138 11/04/2022 - -

2796 ซื้อถุงผาสปนบอลดหูหิ้ว 80 แกรม จํานวน 

3,000 ใบ

70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิวพี พรีเมี่ยม 

จํากัด

บริษัท ดับบลิวพี พรีเมี่ยม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040141 11/04/2022 - -

2797 จางทําสติกเกอรติดลงพลาสวูด ขนาด 120*

45 ซม. พรอมติดตั้ง จํานวน 3 ปาย

3,145.80 3,145.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040142 11/04/2022 - -

2798 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 

ประจําเดือนมีนาคม 2565

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารไอเอ แลบบอรา

ทอรี่ จํากัด

บริษัท อารไอเอ แลบบอราทอรี่ 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065020487 12/04/2022 - -

2799 ขออนุมัติซื้อ กาซอัดอากาศบรรจุทอ ขนาด 

1.2 ลบ.ม. จํานวน 1 ถัง

1,391.00 1,391.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีออกซิเจน จํากัด บริษัท ชลบุรีออกซิเจน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040123 12/04/2022 - -

2800 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 3 ชนิด 16,413.80 16,413.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040153 12/04/2022 - -

2801 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชนิด 34,200.00 34,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040154 12/04/2022 - -

2802 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040157 12/04/2022 - -
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2803 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซเมด  จํากัด บริษัท ไซเอนซเมด  จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040159 12/04/2022 - -

2804 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 7,010.73 7,010.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040160 12/04/2022 - -

2805 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 18,400.00 18,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040161 18/04/2022 - -

2806 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซเมด  จํากัด บริษัท ไซเอนซเมด  จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040163 18/04/2022 - -

2807 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดรเกอร เมดิคัล 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เดรเกอร เมดิคัล (ประเทศ

ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040165 18/04/2022 - -

2808 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040167 18/04/2022 - -

2809 ลางแอรรถพยาบาล 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา มุทิตานนท นายปรีชา มุทิตานนท คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040168 18/04/2022 - -

2810 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 23 รายการ  ตาม

บันทึกขอความแนบ

50,106.00 50,106.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย อมรเลิศวิทย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040173 18/04/2022 - -

2811 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 ชนิด 30,854.00 30,854.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ 

(2002) จํากัด

บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040174 18/04/2022 - -

2812 ซื้อยา Valproate sodium 400 mg84 ml 

injection จํานวน 30 กลอง

10,496.70 10,496.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040177 18/04/2022 - -

หนา้ 306



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2813 ซื้อ CPE Gown จํานวน 5,000 ชิ้น 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040181 18/04/2022 - -

2814 ซื้อ 1.FIXOMULL STRETCH 5CMx10M 

จํานวน 24 กลอง 2.FIXOMULL STRETCH 

10CMx10M จํานวน 24 กลอง 

3.FIXOMULL STRETCH 15CMx10M 

จํานวน 24 กลอง

25,012.32 25,012.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040182 18/04/2022 - -

2815 ซื้อ Face Shield (หนากากกันกระเด็น ) 

จํานวน 2,000 ชิ้น

31,030.00 31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บายอิ้ง เบทเทอร 

จํากัด

บริษัท บายอิ้ง เบทเทอร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040184 18/04/2022 - -

2816 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 

ประจําเดือนมีนาคม 2565

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร

 ซิสเท็มส จํากัด

บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิส

เท็มส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065020482 19/04/2022 - -

2817 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 

ประจําเดือนมีนาคม 2565

99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี 

จํากัด

บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065020484 19/04/2022 - -

2818 ซื้อยา Triamcinolone 0.1% lotion 30 ml

 จํานวน 30 โหล , Minoxidil 5 ml tab 

จํานวน 2 bot

5,560.00 5,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติ

คอล จํากัด

บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติคอล 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040186 19/04/2022 - -

2819 ซื้อยา Ondansetron 8 mg tab จํานวน 50

 กลอง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040189 19/04/2022 - -

2820 ซื้อยา hdDOPAmine 250 mg/10 ml inj 

จํานวน 10 กลอง

2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040190 19/04/2022 - -

2821 ซื้อถุงมือตรวจโรค เบอร M จํานวน 600 

กลอง

73,800.00 73,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040192 19/04/2022 - -
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2822 ซื้อยา N.S.S Irrigate 1000 ml จํานวน 

3000 ขวด

81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040194 19/04/2022 - -

2823 ซื้อยา hdWARFarin 3 mg ฟา tab จํานวน 

100 กลอง

36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอไรออน ฟารมา 

ไทย จํากัด

บริษัท โอไรออน ฟารมา ไทย 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040195 19/04/2022 - -

2824 ซื้อยา Clotrimazole 1% cream 5 gm 

จํานวน 500 หลอด

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด บริษัท โปลิฟารม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040197 19/04/2022 - -

2825 ซื้อยา DTPa+IPV+HIB+HB จํานวน 50 กลอง 69,015.00 69,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040198 19/04/2022 - -

2826 ซื้อยา Nebivolol 5 mg tab จํานวน 150 

กลอง

83,941.50 83,941.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040200 19/04/2022 - -

2827 ซื้อยา Fenofibrate 135 mg tab จํานวน 

200 กลอง

67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040201 19/04/2022 - -

2828 ซื้อยา Ginkgo biloba extract 120 mg tab

 จํานวน 150 กลอง

75,756.00 75,756.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040202 19/04/2022 - -

2829 ซื้อยา Fluticasone 27.5 mcg nas spray 

120d จํานวน 400 ขวด

91,592.00 91,592.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040203 19/04/2022 - -

2830 ซื้อยา Benzydamine HCl 3 mg/ml spray

 จํานวน 100 ขวด

12,999.43 12,999.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040204 19/04/2022 - -

2831 ซื้อยา Diosmin 900+Hes 100 mg cap 

จํานวน 200 กลอง

97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040205 19/04/2022 - -
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2832 ซื้อยา Leflunomide 20 mg tab จํานวน 

60 กลอง

69,336.00 69,336.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040206 19/04/2022 - -

2833 ซื้อยา Desmopressin 0.1 mg Tab จํานวน

 30 ขวด

56,624.40 56,624.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040212 19/04/2022 - -

2834 ซื้อยา Potassium Cl 500 mg tab จํานวน 

50 ขวด

21,346.50 21,346.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040213 19/04/2022 - -

2835 ซื้อยา Metronidazole 750+Miconazole 

200 Vaginal suppo จํานวน 20 กลอง

4,900.60 4,900.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040214 19/04/2022 - -

2836 ซื้อเตาเรง จํานวน 2 ชุด 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040217 19/04/2022 - -

2837 ซื้อ IV Set (0201) จํานวน 1,000 ชิ้น , 

Urine bag 2000 ml (เทลาง) (023803) 

จํานวน 500 ชิ้น

17,700.00 17,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040219 20/04/2022 - -

2838 ซื้อยา Fondaparinux 2.5 mg/0.5 ml 

injection จํานวน 30 syringe

5,944.92 5,944.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040221 20/04/2022 - -

2839 ซื้อยา Analgesic cream 30 gm จํานวน 

2000 หลอด

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส 

จํากัด

บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040226 20/04/2022 - -

2840 ซื้อยา Alverine+Simethicone 300 mg 

tab จํานวน 100 กลอง

23,219.00 23,219.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040228 20/04/2022 - -

2841 ซื้อจุก EKG ซื้อจุก EKG สําหรับเครื่องตรวจ

คลื่นไฟฟาหัวใจพรอมแปรผลอัตโนมัติ 

จํานวน 5 กลอง

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส 

โปร จํากัด

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040231 20/04/2022 - -
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2842 ซื้อ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด 

จํานวน 100 เครื่อง , ปรอทวัดไขดิจิตอล 

จํานวน 100 อัน

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพยเซอรจิคอล

 จํากัด

บริษัท สหทรัพยเซอรจิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040240 21/04/2022 - -

2843 ซื้อ ลวดเย็บกระดาษ เบอร 23/15 จํานวน 

24 กลอง

2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย อมรเลิศวิทย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040246 21/04/2022 - -

2844 ซื้อยา CAPD (2.5% Dext Low Cal) 5000

 ml จํานวน 25 กลอง

39,563.25 39,563.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040247 21/04/2022 - -

2845 ซื้อยา TPN Amino Acid 7.2% 500 ml inj

 จํานวน 48 ถุง

16,332.48 16,332.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040253 21/04/2022 - -

2846 ซื้อยา Rivaroxaban 2.5 mg tab 

(Xarelto2.5) จํานวน 10 กลอง

13,096.80 13,096.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040257 21/04/2022 - -

2847 ซื้อยา Acetar 1000 ml bag จํานวน 800 ถุง 32,800.00 32,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040260 21/04/2022 - -

2848 ซื้อยา Colistimethate eq150 mg inj 

จํานวน 100 vial

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040262 21/04/2022 - -

2849 ซื้อยา Amikacin 500 mg/2 ml inj จํานวน

 300 vial

6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040268 22/04/2022 - -

2850 ซื้อยา Ertapenam 1 gm จํานวน 100 กลอง 93,518.00 93,518.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040269 22/04/2022 - -

หนา้ 310



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2851 ซื้อ 1.ถุงมือรวจโรค เบอร S จํานวน 400 

กลอง 2.ใบมีดผาตัด เบอร 10 จํานวน 5 

กลอง 3.ใบมีดผาตัด เบอร 11 จํานวน 5 

กลอง 4.EKG paper 1/2 A4 210140/142R

 จํานวน 24 พับ

65,210.00 65,210.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040294 25/04/2022 - -

2852 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 

ประจําเดือนมีนาคม 2565

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานปองกันควบคุม

โรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 

จังหวัดชลบุรี

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065020489 26/04/2022 - -

2853 ขอซื้อวัสดุสําหรับงานซอม จํานวน 5 รายการ 15,611.30 15,611.30 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040298 26/04/2022 - -

2854 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

94,481.00 94,481.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040302 26/04/2022 - -

2855 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040303 26/04/2022 - -

2856 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

83,888.00 83,888.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040306 26/04/2022 - -

2857 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

94,374.00 94,374.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040307 26/04/2022 - -

2858 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

94,695.00 94,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040308 26/04/2022 - -

2859 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

81,213.00 81,213.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040309 26/04/2022 - -

หนา้ 311



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2860 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

76,077.00 76,077.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040310 26/04/2022 - -

2861 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

92,127.00 92,127.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040311 26/04/2022 - -

2862 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 32,482.00 32,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด บริษัท เมดิไทม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040312 26/04/2022 - -

2863 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 27,895.00 27,895.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด 

จํากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040313 26/04/2022 - -

2864 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 30,281.00 30,281.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040314 26/04/2022 - -

2865 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 15,943.00 15,943.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด บริษัท เมดิไทม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040316 26/04/2022 - -

2866 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 27,895.00 27,895.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด 

จํากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040317 26/04/2022 - -

2867 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 31,458.00 31,458.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040320 26/04/2022 - -

2868 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 25,145.00 25,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040321 26/04/2022 - -

2869 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 58,412.00 58,412.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด บริษัท เมดิไทม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040322 26/04/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2870 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040324 26/04/2022 - -

2871 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 90,843.00 90,843.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040325 26/04/2022 - -

2872 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040326 26/04/2022 - -

2873 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040327 26/04/2022 - -

2874 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด 

จํากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040328 26/04/2022 - -

2875 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040329 26/04/2022 - -

2876 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 59,800.00 59,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด 

จํากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040330 26/04/2022 - -

2877 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 20,865.00 20,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิค

วิปเมนท (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิควิป

เมนท (ประเทศไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040331 26/04/2022 - -

2878 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 35,600.00 35,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040332 26/04/2022 - -

2879 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 77,490.00 77,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040333 26/04/2022 - -

หนา้ 313



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2880 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040334 26/04/2022 - -

2881 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 28,900.00 28,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040335 26/04/2022 - -

2882 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 88,917.00 88,917.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040338 26/04/2022 - -

2883 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 71,400.00 71,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040339 26/04/2022 - -

2884 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 92,800.00 92,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040340 26/04/2022 - -

2885 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 32,400.00 32,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด 

จํากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040341 26/04/2022 - -

2886 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 59,900.00 59,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040342 26/04/2022 - -

2887 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด 

จํากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040343 26/04/2022 - -

2888 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 37,800.00 37,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด 

จํากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040344 26/04/2022 - -

2889 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 42,851.00 42,851.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040345 26/04/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2890 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 34,668.00 34,668.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040346 26/04/2022 - -

2891 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040350 27/04/2022 - -

2892 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 23,600.00 23,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040351 27/04/2022 - -

2893 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 49,200.00 49,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040352 27/04/2022 - -

2894 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 33,200.00 33,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040353 27/04/2022 - -

2895 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040354 27/04/2022 - -

2896 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 20,600.00 20,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040355 27/04/2022 - -

2897 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040356 27/04/2022 - -

2898 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 26,857.00 26,857.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040357 27/04/2022 - -

2899 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 29,410.00 29,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด 

จํากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040359 27/04/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2900 คาบริการสลายนิ่ว 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย 

เซอรวิสเซส จํากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย 

เซอรวิสเซส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040361 27/04/2022 - -

2901 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 32,300.00 32,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอ.พี. เมดดิคอล 

อินโนเวชั่น จํากัด

บริษัท เค.เอ.พี. เมดดิคอล อิน

โนเวชั่น จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040362 27/04/2022 - -

2902 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 32,500.00 32,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย 

จํากัด

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040364 27/04/2022 - -

2903 คาบริการสลายนิ่ว 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย 

เซอรวิสเซส จํากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย 

เซอรวิสเซส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040367 27/04/2022 - -

2904 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 27,600.00 27,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040368 27/04/2022 - -

2905 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 44,600.00 44,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040370 27/04/2022 - -

2906 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040371 27/04/2022 - -

2907 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 23,861.00 23,861.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040372 27/04/2022 - -

2908 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 6,997.80 6,997.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040374 27/04/2022 - -

2909 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอารบี เชอรเม็ดดิกา

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ทีอารบี เชอรเม็ดดิกา

(ประเทศไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040375 27/04/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2910 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม 8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040376 27/04/2022 - -

2911 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

97,200.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซนอสติคส 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท วายดี ไดซนอสติคส 

(ประเทศไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040378 27/04/2022 - -

2912 ซื้อ ผาเช็ดตัว ขนาด 12นิ้วx12นิ้ว จํานวน 

240 ชิ้น

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง ราน ลีธนกิจ ราน ลีธนกิจ คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040385 27/04/2022 - -

2913 ซื้อ 1.ปายขอมือเด็ก สีชมพ/ูสีฟา จํานวน 

1000 ชิ้น

0.00 คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

00/01/1900 00/01/1900 - -

2914 2.ปายขอมือผูใหญ สีชมพ/ูสีฟา จํานวน 

2000 ชิ้น

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร 

จํากัด

บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040386 27/04/2022 - -

2915 ซื้อ Needle disposable # 27Gx1 จํานวน

 300 กลอง

14,766.00 14,766.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040387 27/04/2022 - -

2916 ซื้อ ถุงมือตรวจโรค เบอร XS จํานวน 600 

กลอง

76,800.00 76,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040388 27/04/2022 - -

2917 ซื้อ ขวดแกวสีชา 60 ml (ฝาดําพรอมจุกใน) 

จํานวน 800 ขวด

3,920.00 3,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล 

จํากัด

บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040255 28/04/2022 - -

2918 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน 

จํากัด

บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040390 28/04/2022 - -

2919 ซื้อยา Fenofibrate Micronized 200 mg 

capsule จํานวน 100 กลอง

66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส 

(1979) จํากัด

บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส (1979) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040392 28/04/2022 - -
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2920 คาบริการทางทันตกรรม ประจําเดือน

พฤษภาคม 2565

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065040011 28/04/2022 - -

2921 ซื้อ Mask Healthcare (N95) จํานวน 1000

 ชิ้น

19,046.00 19,046.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มั่นมาก โซลูชั่น จํากัด บริษัท มั่นมาก โซลูชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040401 28/04/2022 - -

2922 ซื้อ หมวกคลุมผม Disposible จํานวน 400 

แพ็ค

18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มั่นมาก โซลูชั่น จํากัด บริษัท มั่นมาก โซลูชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040402 28/04/2022 - -

2923 ซื้อ Face Shield (หนากากกันกระเด็น) 

จํานวน 5000 ชิ้น

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอสเอ็น อินเตอร

เมดิเทค จํากัด

บริษัท พีเอสเอ็น อินเตอรเมดิเทค

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040403 28/04/2022 - -

2924 ซื้อ Airway#2(Mouth Gag 70mm) จํานวน

 50 ชิ้น , Airway#3 (Mouth Gag 80mm) 

จํานวน 200 ชิ้น , Airway#4 (Mouth Gag 

90mm) จํานวน 200 ชิ้น , Airway#5 

(Mouth Gag 100mm) จํานวน 50 ชิ้น

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซเมด  จํากัด บริษัท ไซเอนซเมด  จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040404 28/04/2022 - -

2925 ซื้อ วัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ ตาม

เอกสารแนบ

28,600.00 28,600.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย อมรเลิศวิทย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040405 28/04/2022 - -

2926 ซื้อ วัสดุสิ้นเปลือง จํานวน 8 รายการ ตาม

เอกสารแนบ

24,462.34 24,462.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040406 28/04/2022 - -

2927 ซื้อยา Dienogest 2 mg tab จํานวน 60 

กลอง

86,670.00 86,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040413 29/04/2022 - -

2928 ซื้อยา Flavoxate 100 mg tab จํานวน 60 

กลอง

11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040414 29/04/2022 - -
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2929 คาจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้อและขยะอันตราย ประจําเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2565

96,750.00 96,750.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติง

เกล เฮลทแคร

หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล 

เฮลทแคร

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065040012 29/04/2022 - -

2930 ขออนุมัติจัดจาง คาบริการตรวจเช็ค ปรับวัด

ระบบการเผาไมเครื่องกําเนิดไอน้ํา 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค วาย อินเตอรเทรด

 จํากัด

9,095.00 บริษัท เค วาย อินเตอรเทรด 

จํากัด

PR0700065030072 01/04/2022 - -

2931 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องมือทดสอบการสึก

กรอนของหินแบบลอส         เองเจอลิสและ

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน

9,009.40 9,009.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด 9,009.40 บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด PR0700065030082 01/04/2022 - -

2932 ขออนุมัติจัดจาง งานลางเครื่องปรับอากาศ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ)

1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด 1,070.00 บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด PR0700065030085 01/04/2022 - -

2933 ขออนุมัติจัดจางคาซอมครื่องกลั่นหา

ไนโตรเจนและโปรตีน

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูชิ (ไทยแลนด) จํากัด 8,560.00 บริษัท บูชิ (ไทยแลนด) จํากัด PR0700065040002 01/04/2022 - -

2934 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนด

คุณลักษณะการจางแนบ

1,678.05 1,678.05 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี 1,678.05 นายวันธวัช  เรืองศรี PR0700065040003 04/04/2022 - -
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2935 ขออนุมัติจัดจางทําโปสเตอร ขนาด 60x80 

จํานวน 1 งานคณะวิศวกรรมศาสตร ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจาง

แนบ

695.50 695.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด 695.50 บริษัท คีรีแสนดี จํากัด PR0700065040004 04/04/2022 - -

2936 ขออนุมัติจัดจางซอมบํารุงรักษารถยนตงาน

อื่นๆ ตรวจสอบตั้งศูนยลอ งานวิเคราะห

ปญหาหมวดชวงลางและสงกําลัง คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนด

คุณลักษณะการจางแนบ

6,103.28 6,103.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนต

ชลบุรี จํากัด

6,103.28 บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี

 จํากัด

PR0700065040005 05/04/2022 - -

2937 ขออนุมัติจัดจาง คาเชาอุปกรณ (รายละเอียด

ดังเอกสารแนบ)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค. สมารทเอ็นจิ

เนียริ่ง จํากัด / 

0205557005321

10,000.00 บริษัท เอส.เค. สมารทเอ็นจิ

เนียริ่ง จํากัด / 

0205557005321

18/05/1927 07/04/2022 - -

2938 ขออนุมัติจัดจาง ซอมแซมและเปลี่ยน

อะไหลเครองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ 

590101401000577, 590101401000578,

 600101401000056, 

4120-001-0001-155/49 จํานวน 4 รายการ

 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร 24,075.00 ณัฐแอร PR0700065040013 08/04/2022 - -

2939 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําแข็ง 10 กก. หลอดเล็ก  

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

75.00 75.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด คณิศร 75.00 หางหุนสวนจํากัด คณิศร PR0700065040024 11/04/2022 - -
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2940 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 1 

รายการ

2,205.90 2,205.90 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี 2,205.90 นายวันธวัช  เรืองศรี PR0700065040025 11/04/2022 - -

2941 ขออนุมัติซื้อ กระดาษถายเอกสาร A4 80 แก

รม

39,200.00 39,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ 

(2002) จํากัด

39,200.00 บริษัท ศูนยรวมกระดาษ 

(2002) จํากัด

PR0700065040028 12/04/2022 - -

2942 ขออนุมัติซื้อ ผงหมึกเครื่องถายเอกสาร FUJI

 XEROX รุน WC 5335

56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส 

กอปปเออร จํากัด

56,000.00 บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปป

เออร จํากัด

PR0700065040029 12/04/2022 - -

2943 เพื่อขออนุมัติจัดจาง เขาเลมสันกาว 1 

รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส 160.00 ลูกน้ําเซอรวิส PR0700065040032 18/04/2022 - -

2944 ขออนุมัติจัดจาง ซอมเครื่องกําเนิดไอน้ํา 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

52,644.00 52,644.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค วาย อินเตอรเทรด

 จํากัด

52,644.00 บริษัท เค วาย อินเตอรเทรด 

จํากัด

PR0700065040033 18/04/2022 - -

2945 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ จํานวน 3 รายการ (แฟม

กระดุม, ใสปากกกา, เครื่องคิดเลข

วิทยาศาสตร) รายละเอียดดังเอกสาร

ประกอบการจัดซื้อ

2,228.00 2,228.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด / 205559033721

2,228.00 บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด / 205559033721

PR0700065040048 20/04/2022 - -
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2946 ขออนุมัติจาง ปรับปรุงกั้นหองนายชาง 24,550.00 24,550.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิศักดิ์ สุวรรณการ 24,550.00 นายวุฒิศักดิ์ สุวรรณการ PR0700065040049 20/04/2022 - -

2947 ขออนุมัติซื้อ ตูเก็บสารเคมีไวไฟ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินซเทค เมโทรโลจิ

คอล เซ็นเตอร จํากัด

10,000.00 บริษัท อินซเทค เมโทรโลจิคอล 

เซ็นเตอร จํากัด

PR0700065040050 20/04/2022 - -

2948 ขออนุมัติซื้อ ตูเก็บสารเคมีไวไฟ ดัง

รายละเอียดแนบ

22,100.00 22,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินซเทค เมโทรโลจิ

คอล เซ็นเตอร จํากัด

22,100.00 บริษัท อินซเทค เมโทรโลจิคอล 

เซ็นเตอร จํากัด

PR0700065040051 20/04/2022 - -

2949 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึกดอกไมจํานวน 1 

รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานกัลยาดอกไมสด / 

3240400146366

1,000.00 รานกัลยาดอกไมสด / 

3240400146366

PR0700065040064 25/04/2022 - -

2950 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 4,827 

แผน คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียด

ใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

2,172.15 2,172.15 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี 2,172.15 นายวันธวัช  เรืองศรี PR0700065040067 26/04/2022 - -

2951 ขออนุมัติจัดจางจางซอมแซมเปลี่ยนสาร

กรองน้ํา ไสกรองน้ํา ที่หองกรองน้ําดื่ม ชั้น 1

 อาคารเกษมฯ คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจาง

แนบ

18,200.00 18,200.00 เฉพาะเจาะจง รานกรองน้ําชลบุรี (พนัส

นิคม)

18,200.00 รานกรองน้ําชลบุรี (พนัสนิคม) PR0700065040068 27/04/2022 - -
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2952 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ Calcium Carbonate 

จํานวน 10 kg คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.พี. ไซ

เอ็นซ

1,284.00 หางหุนสวนจํากัด เอ็น.พี. ไซ

เอ็นซ

PR0700065040072 27/04/2022 - -

2953 ขออนุมัติจัดซื้อ Adventurer Removable 

Nozzle 265c,04 mm ดังรายละเอียดใบ

กําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

2,680.00 2,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอเทค จํากัด /

0105558027672

2,680.00 บริษัท นีโอเทค จํากัด /

0105558027672

03/05/1907 27/04/2022 - -

2954 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเบนซินธรรมดา  ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร/

203538003147

400.00                                หจก. ธิดามหานคร/

203538003147

03/02/1901 28/04/2022 - -

2955 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง / 3202007174

9,900.00                             หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง / 3202007174

07/02/1927 28/04/2022 - -

2956 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ 

จํานวน 4 เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจาง

แนบ

18,778.50 18,778.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด 18,778.50 บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด PR0700065040078 29/04/2022 - -

2957 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 5 รายการ 

สําหรับใชในงานฝายโสตทัศนูปกรณ งานจัด

ประชุม จัดอบรม จัดการเรียนการสอน คณะ

การจัดการและการทองเที่ยว

7,905.48 7,905.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065040010 05/04/2022 - -
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2958 ขออนุมัติจางเหมาบริการทําความสะอาด

และดูแลสวนและตนไม อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ คณะการจัดการและการทองเที่ยว 1 

งาน ระยะเวลา 6 เดือน/งวด (เมย-กย65)

799,971.78 799,971.78 ประกวด

ราคา

อิเล็กทรอนิกส

 (e-bidding)

หางหุนสวนจํากัด บ.ีเจ.

เซอรวิส 2018

หางหุนสวนจํากัด บ.ีเจ.เซอรวิส 

2018

ผานการคัดเลือกเบื้องตน และ

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

PO2400065050001 02/05/2022 - -

2959 ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพ Cannon Laser Jet สี

 (หมึกพิมพ Cannon 331 สีฟา, เหลือง, 

แดง) รวม 6 กลอง

16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065040021 07/04/2022 - -

2960 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 1

 คัน 5 วัน ใชในโครงการทัศนศึกษาและฝก

ปฏิบัติงานมัคคุเทศก เสนทางภาคเหนือ 

(18-22เมย65)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.กูลสวัสดิ์ ทรานสปอรต บจก.กูลสวัสดิ์ ทรานสปอรต มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065040022 11/04/2022 - -

2961 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 16 รายการ 

สําหรับใชในงานสํานักงาน ของคณะการ

จัดการและการทองเที่ยว

5,802.83 5,802.83 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065040023 11/04/2022 - -

2962 ขออนุมัติซื้อปากกาลงนาม MOU และของที่

ระลึกสําหรับผูบริหาร ในโครงการ ''พิธีลง

นามบันทึกความเขาใจ (MOU) โครงการ

พัฒนาประสบการณและอาชีพดานการ

ทองเที่ยวและบริการ'' (20เมย65)

3,030.00 3,030.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ ม.บูรพา รานคาสวัสดิการ ม.บูรพา มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065040024 18/04/2022 - -

2963 ขออนุมัติซื้อ ถุงซิปพลาสติก สําหรับใสชุด

ตรวจ ATK แจกจายนิสิตและบุคลากรของ

คณะ ในภาคฤดูรอน

349.21 349.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065040034 20/04/2022 - -

2964 ขออนุมัติซื้อสิทธิ์การเขาใชงานซอฟแวร ERP

 ของบริษัท SAP เพื่อใชในโครงการหอง LAB

 ERP สําหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจและการ

บัญชี

130,000.00 130,000.00 เฉพาะเจาะจง Victoria University, SAP 

University Aliance ออสเต

เรีย

Victoria University, SAP 

University Aliance ออสเตเรีย

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PO2400065040001 20/04/2022 - -
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2965 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถตู 6 คัน 3 วัน 

สําหรับเดินทางใน โครงการ -Strengthening

 innovative social entrepreneurship 

practices for disruptive business 

setting in Thailand and Myanmar 

(STEPup) (4-6พค65)

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065040035 20/04/2022 - -

2966 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก (ของฝาก) จํานวน 4

 ชุด สําหรับโครงการประชุมเครือขาย

สถาบันการศึกษาแหงภูมิภาคดาน

บริหารธุรกิจ Thailand Regional Business

 Schools Network (TRBS NET) ครั้งที่ 

1/2565 (28-30เมย2565)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานดวงดีโรจน รานดวงดีโรจน มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065040043 26/04/2022 - -

2967 ขออนุมัติซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ํามันดีเซล) 800

 ลิตร สําหรับเติมในเครื่องกําเนิดไฟฟา 

(Generator) 500 ลิตร และเครื่องไฟปม 

(Fire Pump) 300 ลิตร ของอาคารเฉลิมพระ

เกียรติ คณะการจัดการและการทองเที่ยว

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065040045 27/04/2022 - -

2968 ขออนุมัติซื้อแบตเตอรี่ 12V N120 จํานวน 2

 ลูก สําหรับเครื่องผลิตกระแสไฟฟา 

(Generator) ทดแทนแบตเดิมที่ชํารุด

เสียหายจากการใชงานตามปกติ ของอาคาร

เฉลิมพระเกียติ คณะการจัดการและการ

ทองเที่ยว

9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง รานชุนหลี แบตเตอรี่ รานชุนหลี แบตเตอรี่ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065040044 27/04/2022 - -

2969 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด 406.60 406.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065040020 19/04/2022 - -

2970 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065040021 19/04/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2971 จางตรวจเช็คและทําความสะอาดตูอุปกรณ

กระจายสัญญาณเครือขายอินเตอรเน็ต 

จํานวน 1 งาน

26,400.00 26,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065040022 19/04/2022 - -

2972 จางเปลี่ยนโชคประตูกระจกอลูมิเนียมบาน

สวิงคู

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเทิดศักดิ์  รัศมี นายเทิดศักดิ์  รัศมี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065040024 20/04/2022 - -

2973 คาจางแมบานทําความสะอาดเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2565

14,528.89 14,528.89 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ประกอบ

ทรัพย คลีน เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด ประกอบทรัพย

 คลีน เซอรวิส

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO1700065040001 26/04/2022 - -

2974 ขออนุมัติจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)

 ของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

39,800.00 39,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด    ราคาเสนอ 39,800

 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด  

  ราคาซื้อ 39,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0300065040001 07/04/2022 - -

2975 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก (โครงการบริการ

วิชาการเครือขายการศึก วิจัย และ

ความสัมพันธทางวิชาการฯ)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมกัลยา              

              ราคาเสนอ 

1,000 บาท

รานดอกไมกัลยา                     

    ราคาซื้อ 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการ

วิชาการ

08/04/2022 - -

2976 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (โครงการ

บริการวิชาการเครือขายการศึก วิจัย และ

ความสัมพันธทางวิชาการฯ)

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด           ราคาเสนอ 

2,400 บาท

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด    

     ราคาซื้อ 2,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการ

วิชาการ

08/04/2022 - -

2977 ขออนุมัติจัดจางเหมาถายทอดสัญญาณ

ออนไลน (โครงการบริการวิชาการเครือขาย

การศึก วิจัย และความสัมพันธทางวิชาการฯ)

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน  ฉันทโสภณ     

             ราคาเสนอ 

30,000 บาท

นายธีรวัฒน  ฉันทโสภณ            

     ราคาจาง 30,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการ

วิชาการ

08/04/2022 - -

2978 ขออนุมัติจัดจางเหมาพาหนะ (รถตู) 

(โครงการบริการวิชาการการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยฯ)

8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายพศิน  สมพงษ            

              ราคาเสนอ 

8,100 บาท

นายพศิน  สมพงษ                   

     ราคาจาง 8,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการ

วิชาการ

08/04/2022 - -

2979 ขออนุมัติจัดจางเหมาพาหนะ (รถตู) 

(โครงการบริการวิชาการการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยฯ)

8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย  จันลา               

           ราคาเสนอ 8,100 

บาท

นายวินัย  จันลา                      

  ราคาจาง 8,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการ

วิชาการ

08/04/2022 - -

2980 ขออนุมัติจัดจางเหมาพาหนะ (รถตู) 

(โครงการบริการวิชาการการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยฯ)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรุธ  เทพวอน           

               ราคาเสนอ 

1,000 บาท

นายนิรุธ  เทพวอน                   

     ราคาจาง 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการ

วิชาการ

08/04/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2981 ขออนุมัติจัดจางทําปกประกาศ (โครงการ

บริการวิชาการการจัดการทรัพยากรมนุษยฯ)

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง นายบัณฑิตย  อานามนารถ 

              ราคาเสนอ 

5,350 บาท

นายบัณฑิตย  อานามนารถ         

    ราคาจาง 5,350 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการ

วิชาการ

08/04/2022 - -

2982 ขออนุมัติจัดจางเหมาแปลเอกสารไทยเปน

อังกฤษ (โครงการบริการวิชาการขุดเจาะ

พลังงานกาซธรรมชาติฯ)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ  เพ็ชรฉ่ํา         

            ราคาเสนอ 

15,000 บาท

นายพิเชษฐ  เพ็ชรฉ่ํา                

     ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการ

วิชาการ

08/04/2022 - -

2983 ขออนุมัติจัดจางเหมาพาหนะ (รถตู) 

(โครงการบริการวิชาการขุดเจาะพลังงานกาซ

ธรรมชาติฯ)

7,300.00 7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค เชาวโนทัย        

            ราคาเสนอ 7,300

 บาท

นายณรงค เชาวโนทัย               

     ราคาจาง 7,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการ

วิชาการ

08/04/2022 - -

2984 ขออนุมัติจัดจางเหมาพาหนะ (รถตู) 

(โครงการบริการวิชาการขุดเจาะพลังงานกาซ

ธรรมชาติฯ)

7,300.00 7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย  พุทธวา            

               ราคาเสนอ 

7,300 บาท

นายอุทัย  พุทธวา                    

     ราคาจาง 7,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการ

วิชาการ

08/04/2022 - -

2985 ขออนุมัติจัดจางเหมาพาหนะ (รถตู) 

(โครงการบริการวิชาการขุดเจาะพลังงานกาซ

ธรรมชาติฯ)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิลา  เลี้ยงจําปา         

             ราคาเสนอ 1,000

 บาท

นายศิลา  เลี้ยงจําปา                

    ราคาจาง 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการ

วิชาการ

08/04/2022 - -

2986 ขออนุมัติจัดจางทําปกประกาศ (โครงการ

บริการวิชาการ  ขุดเจาะพลังงานกาซ

ธรรมชาติฯ)

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง นายบัณฑิตย  อานามนารถ 

              ราคาเสนอ 

5,350 บาท

นายบัณฑิตย  อานามนารถ         

    ราคาจาง 5,350 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการ

วิชาการ

08/04/2022 - -

2987 ขออนุมัติจัดจางทําปายประชาสัมพันธ พรอม

ติดตั้ง (โครงการบริการวิชาการเครือขาย

การศึกษา วิจัยฯ)

10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ส.ทอง

เจริญรุงเรือง   ราคาเสนอ 

10,800 บาท

หางหุนสวนจํากัด ส.ทอง

เจริญรุงเรือง ราคาจาง 10,800 

บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการ

วิชาการ

11/04/2022 - -

2988 ขออนุมัติจัดจางทําเกียรติบัตร, สายคลองคอ

พรอมแผนบัตร และถุงผาสําหรับใสเอกสาร 

(โครงการบริการวิชาการเครือขายการศึกษา 

วิจัยฯ)

31,700.00 31,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮโกะ เพรส จํากัด   

              ราคาเสนอ 

31,700 บาท

บริษัท โฮโกะ เพรส จํากัด          

     ราคาจาง 31,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการ

วิชาการ

11/04/2022 - -

2989 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (โครงการ

บริการวิชาการเครือขายการศึกษา วิจัยฯ)

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด           ราคาเสนอ 

2,400 บาท

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด    

     ราคาซื้อ 2,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการ

วิชาการ

20/04/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2990 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (เพื่อนําเสนอ

หลักสูตรตอศาลปกครองสูงสุด ณ ศูนย

ราชการ แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในวันที่

 20 เมษายน 2565)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด           ราคาเสนอ 

1,000 บาท

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด    

     ราคาซื้อ 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065040024 20/04/2022 - -

2991 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เขารวมงาน

ประชุมวิทยาการทหารเพื่อความมั่นคง

แหงชาติ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด           ราคาเสนอ 

1,000 บาท

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด    

     ราคาซื้อ 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065040035 20/04/2022 - -

2992 ขออนุมัติจัดซื้อแกวน้ําสูญญากาศ (โครงการ

บริการวิชาการเครือขายการศึกษา วิจัยฯ)

2,290.00 2,290.00 เฉพาะเจาะจง บรัท อินเด็กซลีฟวิ่งมอลล 

จํากัด (มหาชน) ราคาเสนอ 

2,290 บาท

บรัท อินเด็กซลีฟวิ่งมอลล จํากัด 

(มหาชน) ราคาซื้อ 2,290 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการ

วิชาการ

20/04/2022 - -

2993 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (งานสวด

อภิธรรมบิดา      ของอ.กาณติมา จ.ระยอง)

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด           ราคาเสนอ 

800 บาท

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด    

     ราคาซื้อ 800 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

เงินสวัสดิการ 29/04/2022 - -

2994 ขออนุมัติจางถายเอกสาร สําหรับถายเอกสาร

แบบแปลนของกลุมอาคารกอสรางคณะ

ศึกษาศาสตร และแบบปรับปรุงอาคาร 60 

พรรษามหาราชินี เพื่อใหคณะกรรมการตรวจ

รับในงานจางออกแบบกอสรางกลุมอาคาร

คณะศึกษาศาสตรฯ

6,110.00 6,110.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065040006 04/04/2565 - -

2995 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน ตรายางวันที่ ตรา

ยางสําเนาถูกตอง เครื่องคิดเลข ของเดิมชํารุด

 จําเปนตองซื้อเพื่อนํามาใชภายในสํานักงาน

คณบดี

1,877.99 1,877.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท ไทย 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท ไทย จํากัด สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว       ราคาเหมาะสม

PR0900065040005 04/04/2565 - -

2996 ขอเสนอซื้อถุงขยะดํา ใชใสขาวสาร

อาหารแหง สําหรับผูรวมงานที่นํามาใสบาตร 

ในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต 

ประจําป2565 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565

347.75 347.75 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง สินคามีคุณภาพ        ราคา

เหมาะสม

PR0900065040011 04/04/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

2997 ขอเสนอซอมเครื่องสํารองไฟ เนื่องจากเก็บไฟ

ไมอยูขณะไฟดับ จึงจําเปนตองซอมใหใชงาน

ไดตามปกติ (เลขครุภัณฑ 

611500801000061)

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065040009 04/04/2565 - -

2998 ขอเสนอจางจัดชุดดอกไมสดตกแตงพานสรง

น้ําพระและชอดอกไมถวายพระสงฆ ใน

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต ประจําป

2565 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565

1,360.00 1,360.00 เฉพาะเจาะจง รานบานบึงฟลอริส รานบานบึงฟลอริส มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065040010 04/04/2565 - -

2999 ขอเสนอซอมเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากเปด

เครื่องปรับอากาศแลวไมมีความเย็นออกมา 

จําเปนตองซอมใหใชงานไดตามปกติ (เลข

ครุภัณฑ 630101401000043)

3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส 

จํากัด

บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065040030 12/04/2565 - -

3000 ขอเสนอซอมเครื่องสํารองไฟ ของฝายบริการ

วิชาการฯ เนื่องจากเก็บไฟไมอยู จําเปนตอง

ซอมใหงานไดตามปกติ (เลขครุภัณฑ 

551500801000242)

1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ  ปานสวัสดิ์ นายยุทธภูมิ  ปานสวัสดิ์ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065040044 18/04/2565 - -

3001 ขอเสนอจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น เเพื่อ

สําหรับใหบริการนิสิตที่มาติดตองาน

เนื่องจากของเดิมชํารุด

8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว       ราคาเหมาะสม

PR0900065040045 18/04/2565 - -

3002 ขอเสนอทําปายโลโก BUU EDU สําหรับใช

ติดโพเดียมสแตนสําหรับพิธีกร เพื่อเปน

สัญลักษณของคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา

3,017.40 3,017.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065040051 20/04/2565 - -

3003 ขอเสนอซอมเครื่องสํารองไฟ ของ สนง.

คณบดี เนื่องจากเก็บไฟไมอยู ไฟดับบอย 

จําเปนตองซอมใหใชงานไดตามปกติ

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ  ปานสวัสดิ์ นายยุทธภูมิ  ปานสวัสดิ์ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065040048 20/04/2565 - -

3004 ขอเสนอซื้อถาน เพื่อใชสําหรับใสไมโครโฟน

ในการบรรยายในโครงการอบรม ''

Education Transformation'' ระหวางวันที่

 26-28 เม.ย. 2565

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว       ราคาเหมาะสม

PR0900065040060 25/04/2565 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3005 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิก

เงินคาถายเอกสารและเขาเลมกระดูกงูแผนใส

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส รานพรอมพรรณ เซอรวิส มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065040127 20/04/2022 - -

3006 ขออนมุ ติจัดจางจัดดอกไมตกแตงสถานที่ เพื่อ

ใชในงานพิธีรดน้ําดําหัวผูบริหาร ณ 

สํานักงานอธิการบดี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร มอธ ฟลาเวอร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065040033 07/04/2022 - -

3007 ขออนมุ ติจัดจางจัดดอกไมตกแตงสถานที่ เพื่อ

ใชในงานพิธีรดน้ําดําหัวผูบริหาร ณ 

สํานักงานอธิการบดี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร มอธ ฟลาเวอร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065040033 08/04/2022 - -

3008 ขออนมุ ติจัดจางจัดดอกไมตกแตงสถานที่ เพื่อ

ใชในงานพิธีรดน้ําดําหัวผูบริหาร ณ 

สํานักงานอธิการบดี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร มอธ ฟลาเวอร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065040033 09/04/2022 - -

3009 ขออนุมัติจัดซื้อถุงรอน และถุงหูหิ้ว เพื่อ

สําหรับใสอาหาร และอาหารวาง สําหรับ

ผูเขารวมประชุมและกิจกรรมงานอื่นๆ ของ

กองกิจการนิสิต

485.00 485.00 เฉพาะเจาะจง รานถุงดี รานถุงดี สินคามีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065040050 08/04/2022 - -

3010 ขออนุมัติซอมเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากไม

ทําความเย็น และแมกเนติกชํารุด จึงตอง

ซอมแซมใหกลับมาใชงานไดตามปกติ

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร ณัฐแอร สินคามีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065040045 08/04/2022 - -

3011 ขออนุมัติซื้อกอกซิงค เพื่อสําหรับใชทดแทน

ของเดิมที่ชํารุด

588.50 588.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด สินคามีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065040049 08/04/2022 - -

3012 ขออนุมัติเบิกคาสารประกอบ เพื่อใชสําหรับ

ปรับสภาพน้ําภายในสระวายน้ําสําหรับการ

การเรียนการสอนและใหบริการทั่วไป

46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พูล ออกาไนซ จํากัด บริษัท พูล ออกาไนซ จํากัด สินคามีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065040100 18/04/2022 - -

3013 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ เพื่อใชในโครงการจิต

อาสาพัฒนาสังคม ''นักกิจกรรมพันธุใหม 

หัวใจอาสา'' ตอนที่ 2 บูรพาอาสา ระหวาง

วันที่ 3-6 พ.ค. 65

1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง สินคามีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065040098 18/04/2022 - -

3014 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเบนซิน เพื่อสําหรับเติม

เครื่องตัดหญาใหพรอมสําหรับการใชงาน

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง สินคามีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065040099 18/04/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3015 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชงานดาน

ตางๆ ภายในสํานักงานกองกิจการนิสิต

4,384.83 4,384.83 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด สินคามีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065040113 19/04/2022 - -

3016 ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อซื้อกลองเว็บแคมและหู

ฟงคอมพิวเตอร เพื่อใชในการประชุม

ออนไลน ของานกิจกรรมและพัฒนานิสิต 

กองกิจการนิสิต

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคามีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065040112 19/04/2022 - -

3017 ขออนุมัติเบิกคาเสื้อในโครงการนิสิตจิตอาสา

พัฒนาสังคม ''นักกิจกรรมพันธุใหม หัวใจ

อาสา'' ตอนที่ 2 บูรพาอาสา ระหวางวันที่ 

3-6 พ.ค. 65

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง UP TO YOU 

Idea&SportBangsaen 

UP TO YOU 

Idea&SportBangsaen 

สินคามีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065040111 19/04/2022 - -

3018 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุซอมแซม เพื่อใชสําหรับ

ซอมพื้นปาเก โรงพลศึกษา เปลี่ยนสายชําระ

หองน้ําสนามกีฬากลาง เปลี่ยนกอกหองน้ํา

โรงพลศึกษา และสําหรับดักหนูที่หอง

สํานักงานกองกิจการนิสิต

5,852.90 5,852.90 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง สินคามีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065040126 20/04/2022 - -

3019 ขออนุมัติเบิกคาซอมแซมเครื่องตัดหญา 

สําหรับซอมแซมรถตัดหญา เนื่องจากสาย

คอลยไฟและหัวเทียนไมทํางาน จึงตอง

ซอมแซมใหสามารถใชงานไดตามปกติ

823.90 823.90 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง สินคามีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065040172 26/04/2022 - -

3020 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ

หมายเลขครุภัณฑ560101401000090 

เนื่องจากเครื่องพิมพดึงกระดาษเอียงทําให

เอกสารที่พิมพออกมาไมสมบูรณ จึงตอง

ซอมแซมใหกลับมาใชงานไดตามปกติ

1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคามีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065040171 26/04/2022 - -

3021 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการ เพื่อใชใน

โครงการกีฬาสูความเปนเลิศเพื่อเขารวมการ

แขงขันกีฬาวอลเลยบอล ครั้งที่ 4  ใน

ระหวางวันที่ 27 เมษายน ถึงวันที่ 6 

พฤษภาคม พ.ศ. 2565

10,305.00 10,305.00 เฉพาะเจาะจง UP TO YOU 

Idea&SportBangsaen 

และรานวังยาเฮลทแคร

UP TO YOU 

Idea&SportBangsaen 

และรานวังยาเฮลทแคร

สินคามีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065040170 26/04/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3022 ขออนุมัติซอมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข

ครุภัณฑ 560101401000090 เนื่องจาก

เซ็นเซอรอุณหภูมิและฟลเตอรกรองฝุนขาด

จึงทําใหเครื่องไมทํางาน

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร ณัฐแอร สินคามีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065040173 26/04/2022 - -

3023 ขออนุมัติเบิกคาของที่ระลึกงาน เพื่อใชใน

โครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาสังคม “นัก

กิจกรรมพันธุใหม หัวใจอาสา” ตอนที่ 2 

บูรพาอาสา ระหวางวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2565

775.00 775.00 เฉพาะเจาะจง นายวศินทร  จันทรวรชาต นายวศินทร  จันทรวรชาต สินคามีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065040201 29/04/2022 - -

3024 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องโทรศัพท เนื่องจาก

เครื่องเดิมชํารุด จึงจําเปนตองซื้อใหมเพื่อ

ทดแทนเครื่องเดิม

990.00 990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด คุณภาพดีและราคาที่เหมาะสม PR0206065030213 01/04/2022 - -

3025 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในการ

งานตางๆ ภายในสํานักงานของเครือขายเพื่อ

การพัฒนาอุดมศึกษา

9,179.96 9,179.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด คุณภาพดีและราคาที่เหมาะสม PR0206065040188 28/04/2022 - -

3026 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารพรอมเย็บเลม

และเขาปกเอกสารรายงานประจําป 2564 

เพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ใหแกสํานักหอสมุด  กองแผนงาน 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน และโรงเรียนเครือขาย

67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส รานพรอมพรรณ เซอรวิส สินคามีคุณภาพและราคาที่

เหมาะสม

PR0206065030314 18/04/2022 - -

3027 ขออนุมัติจัดจางทําเข็มมหาวิทยาลัย เพื่อ

สําหรับมอบใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่

เกษียณอายุราชการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565

176,550.00 176,550.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุนิสา แฝดสูงเนิน น.ส.สุนิสา แฝดสูงเนิน สินคามีคุณภาพและราคาที่

เหมาะสม

PO0206065050001 03/05/2022 - -

3028 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ

3,476.00 3,476.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065030360 01/04/2022 - -

3029 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065030340 01/04/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3030 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินตาวัสดุ

3,640.00 3,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065040009 05/04/2022 - -

3031 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิก

เงินคาโปรแกรมคอมพิวเตอร

68,480.00 68,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชั่นเน็ต จํากัด บริษัท วิชั่นเน็ต จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0206065040001 25/04/2022 - -

3032 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุซอมแซมทอน้ําดี 2,395.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR0206065030339 01/04/2022 - -

3033 ขออนุมัติเบิกคาเชาเครื่องถายเอกสาร ระยะ

เลาเชา 12 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 64 - 30

 ก.ย. 65

1,010.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส 

กอปปเออร จํากัด

บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปป

เออร จํากัด

PR0206065040002 04/04/2022 - -

3034 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถบัสปรับ

อากาศ จํานวน 35 ที่นั่ง ทะเบียน 40-0497 

ชลบุรี

21,205.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร

เซลล จํากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอรเซลล 

จํากัด

PR0206065040019 06/04/2022 - -

3035 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุเพื่อซอมแซมทอน้ําทิ้ง 1,272.23 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR0206065040034 07/04/2022 - -

3036 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุซอมแซมทอน้ําทิ้ง 2,729.57 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR0206065040032 07/04/2022 - -

3037 ขออนุมัติเบิกเงินคากระบอกฉีดน้ํา ขนาด 

500 มิลิลิตร จํานวน 10 อัน

481.50 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง PR0206065040038 08/04/2022 - -

3038 ขออนุมัติเบิกงินคาคอมพิวเตอรโนตบุค1 

เครื่อง และคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงาน

วิศวกรรม 1 เครื่อง

69,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206065040041 08/04/2022 - -

3039 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถบัสปรับ

อากาศ จํานวน 40 ที่นั่ง ทะเบียน 40-0698 

ชลบุรี

30,411.54 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร

เซลล จํากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอรเซลล 

จํากัด

PR0206065040039 08/04/2022 - -

3040 ขออนุมัติเสนอซื้อชุดอุปกรณถังปน 1,998.00 เฉพาะเจาะจง ...............................................

........................................

........................................................

...............................

PR0206065030291 12/04/2022 - -

3041 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุซอมแซมระบบประปา

 จํานวน 7 รายการ

1,106.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR0206065040080 12/04/2022 - -

3042 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถตู จํานวน 7 

ที่นั่ง ทะเบียน ขก-2343 ชลบุรี และรถเกง 

จํานวน 5 ที่นั่ง ทะเบียน ขจ-5700 ชลบุรี

8,581.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนต

ชลบุรี จํากัด

บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี 

จํากัด

PR0206065040092 17/04/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3043 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเบาะรถตู จํานวน 7 

ที่นั่ง ทะเบียน ขก-2343 ชลบุรี

3,210.00 เฉพาะเจาะจง ...............................................

........................................

........................................................

...............................

PR0206065040090 17/04/2022 - -

3044 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถอเนกประสงค

 จํานวน 7 ที่นั่ง ทะเบียน ขจ-9857 ชลบุรี 

จํานวน 5 รายการ

4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต เซ็น

เตอร จํากัด

บริษัท ชลบุรี ออโต เซ็นเตอร จํากัด PR0206065040091 17/04/2022 - -

3045 ขออนุมัติเบิกเงินคาหลอดไฟ 2 รายการ 1,417.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR0206065040094 17/04/2022 - -

3046 ขออนุมัติเบิกเงินคาซื้อวัสดุซอมแซม จํานวน 

5 รายการ

6,024.10 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง PR0206065040093 17/04/2022 - -

3047 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุซอมแซมทอน้ําดี 

จํานวน 13 รายการ

1,273.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR0206065040131 21/04/2022 - -

3048 ขออนุมัติเสนอจางซอมลิฟตโดยสารอาคาร 1

 ตัวที่ 1 อาคารดร.เสนาะ อูนากูล

8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด เซอรวิส จํากัด

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด 

เซอรวิส จํากัด

PR0206065040135 21/04/2022 - -

3049 ขออนุมัติเบิกเงินเปลี่ยนยางรถสวัสดิการ 

หมายเลข 14 จํานวน 4 ชุด

21,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ป

ยะกิจ

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ปยะกิจ PR0206065040147 23/04/2022 - -

3050 ขออนุมัติเสนอซื้อชุดสายชําระสแตนเลส 321.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR0206065040176 26/04/2022 - -

3051 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางขนยายเศษวัสดุ

บริเวณดานหลังคณะวิศวกรรมศาสตร 

จํานวน ๑ งาน

120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิมิตต ดอนแรม นายนิมิตต ดอนแรม PO0206065040002 26/04/2022 - -

3052 ขออนุมัติเสนอซื้อผาฟาง 856.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง PR0206065040177 26/04/2022 - -

3053 ขออนุมัติเบิกเงินคาเปลี่ยนฝากรองโซลารถ

บัสปรับอากาศ จํานวน 40 ที่นั่ง ทะเบียน 

40-0698 ชลบุรี

4,137.69 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร

เซลล จํากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอรเซลล 

จํากัด

PR0206065040186 27/04/2022 - -

3054 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถสวสัดิการ 

หมายเลข 3 และซอมรถชางไฟฟา ทะเบียน 

ย-4527 ชลบุรี

13,161.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขการยาง รานแสนสุขการยาง PR0206065040187 27/04/2022 - -

3055 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องปรับอากาศ 

ขนาด 36,000 บีทียู

856.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร ณัฐแอร PR0206065040184 27/04/2022 - -

3056 ขออนุมัติเบิกเงินคายารักษาสุนัข จํานวน 8 

รายการ

4,996.00 เฉพาะเจาะจง นายชนาธิป อมรชีวิน นายชนาธิป อมรชีวิน PR0206065040185 27/04/2022 - -

3057 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุซอมแซมทอน้ําทิ้ง

ระเบียงหองนอน จํานวน 11 รายการ

1,430.59 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR0206065040205 29/04/2022 - -
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3058 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องปรับอากาศ 

ขนาด 25,000 บีทียู เปลี่ยนมอเตอรพัดลม 

และเปลี่ยนใบพัดลม

3,210.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร ณัฐแอร PR0206065040208 29/04/2022 - -

3059 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุซอมแซมทอน้ําดีอุดตัน

และผุกรอนเปนสนิม จํานวน 13 รายการ

2,261.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR0206065040203 29/04/2022 - -

3060 ขออยุใ ติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม 

จํานวน 8 รายการ

1,802.95 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง PR0206065040206 29/04/2022 - -

3061 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุซอมแซมทอน้ําทิ้ง 

จํานวน 16 รายการ

3,103.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด PR0206065040204 29/04/2022 - -

3062 ขออนุมัติจัดจางตัดแตงตนไม พรอมขนทิ้ง 

จํานวน 2 รายการ

34,500.00 เฉพาะเจาะจง ...............................................

........................................

........................................................

...............................

PR0206065040122 19/04/2022 - -

3063 ขออนุมัติจัดจางลางและซอมเปลี่ยนอะไหล

เครื่องปรับอากาศ สํานักงาน (ศูนยจีนศึกษา)

 จํานวน 6 รายการ

11,984.00 เฉพาะเจาะจง สํารวมแอร สํารวมแอร PR0206065040123 19/04/2022 - -

3064 ขออนุมติจัดจางซอมเครื่องคอมพิวเตอร

สํานักงานผูอํานวยการ 1 เครื่อง

4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด PR0206065040140 22/04/2022 - -

3065 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ

5,590.00 5,590.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ทีเอ็นทีแพ็ค บจก.ทีเอ็นทีแพ็ค มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065030001 01/04/2022 - -

3066 ขออนุมัติจัดซื้อ ของที่ระลึกในการศึกษาดูงาน

 จํานวน 2 ชุด

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานมารดา รานมารดา เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065040182 26/04/2022 - -

3067 ขออนุมัติจัดเชาหองประชุม 1 งาน 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง

แกรนดวิสตาเชียงราย (หจก.ล แกรนดวิสตาเชียงราย (หจก.ลานนาโ

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065040180 26/04/2022 - -

3068 ขออนุมัติจัดเชารถ จํานวน 1 งาน 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายทัศไนย  ไชยานนท นายทัศไนย  ไชยานนท

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065040181 26/04/2022 - -

3069 ขออนุมัติจัดซื้อ ของที่ระลึก (อาหารทะเล

แหง) 1 ชุด

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพวงเงิน ชมจินดา นางสาวพวงเงิน ชมจินดา เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065030191 07/04/2022 - -

3070 ขออนุมัติจัดซื้อ หมึกเครื่องพิมพ 2 ตลับ 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065040036 07/04/2022 - -
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3071 ขออนุมัติจัดจางเหมาตกแตงสถานที่งาน  

BUU Researcher Day 2022 จํานวน 1 งาน

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง ซีลลอส ครีเอชั่น ซีลลอส ครีเอชั่น เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065040115 19/04/2022 - -

3072 ขออนุมัติจัดซื้อ กระดาษถายเอกสาร เอ4-80

 แกรม 200 รีม

20,544.00 20,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ 

(2002) จํากัด

บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) 

จํากัด

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065040114 19/04/2022 - -

3073 ขออนุมัติจัดจางทําประกาศนียบัตร จํานวน 

55 ใบ

440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส ลูกน้ําเซอรวิส เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065040116 19/04/2022 - -

3074 ขออนุมัติจัดซื้อ ชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ

โควิค-19 แบบตรวจทางโพรงจมูก จํานวน 

600 ชุด

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชน คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย

บูรพา

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065040137 21/04/2022 - -

3075 ขออนุมัติจัดซื้อ ชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ

โควิค-19 แบบตรวจทางโพรงจมูก จํานวน 

250 ชุด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชน คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย

บูรพา

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065040138 21/04/2022 - -

3076 ขออนุมัติจัดซื้อ ของรางวัลพิเศษ และเสื้อยืด 

รวม 2 รายการ

23,550.00 23,550.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065040144 22/04/2022 - -

3077 ขออนุมัติจัดจาง โลรางวัลและโลขอบคุณ 

จํานวน 2 รายการ

81,200.00 81,200.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล ทรัพยบุญ นายอรรถพล ทรัพยบุญ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065040145 22/04/2022 - -

3078 ขออนุมัติซื้อน้ํามันรถตูคณะฯ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065040027 04/04/2022 - -

3079 ขออนุมัติจางซอมแซมและบํารุงรักษา

สายลอฟาและอุปกรณเชื่อมตอสายไฟลง

กราวด

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065040029 05/04/2022 - -

3080 ขออนุมัติจางซอมแซมและบํารุงรักษา

ตรวจเช็คและเปลี่ยนSwitching power 

supply ไมกั้น

3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไอเดียอีส หางหุนสวนจํากัด ไอเดียอีส มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065040024 05/04/2022 - -

3081 ขออนุมัติซื้อชุดตรวจATK เพื่อใชใน

สํานักงานคณะโลจิสติกส

5,243.00 5,243.00 เฉพาะเจาะจง ...............................................

........................................

........................................................

...............................

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065040030 05/04/2022 - -
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3082 ขออนุมัติซื้อหมึกปริ้นเตอรSamsung 680 14,124.00 14,124.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จํากัด บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065040032 05/04/2022 - -

3083 ขออนุมัติซื้อตรายางและกุญแจ 1,710.00 1,710.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065040028 05/04/2022 - -

3084 ขออนุมัติจางเหมาบริการลางดูดฝุนรถตูคณะฯ 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065040031 05/04/2022 - -

3085 ขออนุมัติซื้อน้ํามันรถตูคณะฯ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065040038 07/04/2022 - -

3086 ขออนุมัติจางเหมารถตู เพื่อรับ-สง 

อนุกรรมการรับรองหลักสูตรนายเรือและตน

เรือ

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065040043 08/04/2022 - -

3087 ขออนุมัติจางตรวจประเมินเพื่อตออายุการ

รับรองระบบ ISO9001:2015

91,500.00 91,500.00 เฉพาะเจาะจง ...............................................

........................................

........................................................

...............................

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065040050 18/04/2022 - -

3088 ขออนุมัติจางซอมแซมและบํารุงรักษาโนตบุค

เพื่อเปลี่ยน hard drive ใหใชงานได

2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065040061 20/04/2022 - -

3089 ขออนุมัติซื้อแฟลซไดรฟ,กาแฟ,ครีมเทียม,

น้ําตาล,เครื่องดื่มมอลต

5,324.21 5,324.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065040071 22/04/2022 - -

3090 ขออนุมัติซื้อน้ํายาดันฝุน,ไมกวาดทางมะพราว

,ถุงขยะ,สบูเหลว,น้ํายาลางจาน,ถุงมือยาง,

ผลิตภัณฑลางหองน้ํา,กระดาษชําระ

13,283.96 13,283.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065040072 22/04/2022 - -

3091 ขออนุมัติซื้อแบตเตอรี่ F135 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065040073 28/04/2022 - -
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3092 ซื้อวัสดุสําหรับการเรียนการสอน สําหรับใช

ในการฝกเรียน ในรายวิชา 89022464 และ 

รายวิชา 89022264 จํานวน 49 รายการ 

(รายละเอียดตามแบบฟอรมกําหนดราง

ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะ)

90,635.00 90,635.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ จอดสันเทียะ นายอํานาจ จอดสันเทียะ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065040002 04/04/2022 - -

3093 ซื้อน้ําจืด จํานวน 60,000 ลิตร 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ลุงชลอ น้ําจืด ลุงชลอ น้ําจืด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065040023 05/04/2022 - -

3094 ซื้อวัสดุสําหรับใหนิสิต สาขา AAI ใชในการ

จัดทําโครงงาน จํานวน 46 รายการ

15,318.00 15,318.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ จอดสันเทียะ นายอํานาจ จอดสันเทียะ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065040003 05/04/2022 - -

3095 ซื้อวัสดุสําหรับใชในโครงการคายฝกพัฒนา

ซอฟตแวร ของสาขาวิศวกรรมซอฟตแวร 

(รายละเอียดตามแบบฟอรมการกําหนดราง

ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะ)

1,434.00 1,434.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด , รานเบสทซีรอก

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ,

 รานเบสทซีรอก

ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065040025 05/04/2022 - -

3096 ซื้อน้ําดื่มถัง จํานวน 48 ถัง 1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน น้ําดื่มบานและสวน ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065040028 08/04/2022 - -

3097 ซื้อวัสดุสําหรับงานชาง จํานวน 12 รายการ 

(รายละเอียดตามแบบฟอรมการกําหนดราง

ขอบเขตขอองาน/รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะ)

522.00 522.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ รานไพรเวชคาวัสดุ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065040029 08/04/2022 - -

3098 ซื้อถุงซิปล็อค จํานวน10 กก. 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065040059 18/04/2022 - -

3099 ซื้อน้ํามันสําหรับเติมรถจักรยานยนตของคณะ 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065040060 18/04/2022 - -

3100 ซื้อแบตเตอรี่ สําหรับใส UPS จํานวน 40 กอน 34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065040004 19/04/2022 - -

3101 ซื้อวัสดุสําหรับปลูกตนไม (รายละเอียดตาม

แบบฟอรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน/

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)

3,235.00 3,235.00 เฉพาะเจาะจง รานรมไทร รานรมไทร ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065040126 26/04/2022 - -

หนา้ 338



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
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3102 ซื้อวัสดุสําหรับจัดสวน (รายละเอียดตาม

แบบฟอรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน/

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)

3,785.00 3,785.00 เฉพาะเจาะจง รานบานมุกดา  , น.ส.ณัชษ

ปรางครุง วันชัยชนะเดช

รานบานมุกดา  , น.ส.ณัชษปรางค

รุง วันชัยชนะเดช

ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065040139 27/04/2022 - -

3103 ขออนุมัติจัดซื้อ สายเครื่องสแกนเนอร 

(อุปกรณแปลงแรงดันไฟฟา) 1 ชุด

2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิธิเกษม เทเลคอม 

จํากัด

บริษัท นิธิเกษม เทเลคอม จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065040139 21/04/2022 - -

3104 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 2 

เครื่อง

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0206065040143 22/04/2022 - -

3105 ขออนุมัติจัดจางทําเข็มกลัดที่ระลึก เพื่อใชใน

โครงการเชิดชูเกียรตินักกิจกรรม และนิสิต

จิตอาสา มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 

2564 ในวันที่ 12พฤษภาคม พ.ศ. 2565

27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพ  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065040142 02/05/2022 - -

3106 ขออนุมัติเบิกคาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 

เนื่องจากชํารุดใชงานไมได จึงตองซอมแซม

เพื่อใหกลับมาใชงานไดตามปกติ

13,975.00 13,975.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065050016 02/05/2022 - -

3107 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ เพื่อใชในโครงการจิต

อาสาพัฒนาสังคม ''นักกิจกรรมพันธุใหม 

หัวใจอาสา'' ตอนที่ 2 บูรพาอาสา ระหวาง

วันที่ 3-6 พ.ค. 65

10,316.00 10,316.00 เฉพาะเจาะจง UP TO YOU 

Idea&SportBangsaen 

และรานวังยาเฮลทแคร

UP TO YOU 

Idea&SportBangsaen และราน

วังยาเฮลทแคร

คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065040097 02/05/2022 - -

3108 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุซอมแซม เพื่อเปลี่ยน

ทดแทนของเดิมที่ชํารุดในเครื่องตัดหญา 4 ลอ

4,044.60 4,044.60 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065050036 05/05/2022 - -

3109 ขออนุมัติจัดจางทําปายไวนิล ขนาด 1.2*3 

เมตร เพื่อใชสําหรับพิธีมอบสัญญา

ทุนการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยบูรพา กับ

 Nitori international scholarship 

Foundation ในวันที่ 24 พ.ค. 65

727.60 727.60 เฉพาะเจาะจง คีรีแสนดี คีรีแสนดี คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065050094 11/05/2022 - -
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3110 ขออนุมัติเบิกวัสดุและอุปกรณสําหรับดับเพลิง

 เพื่อติดตั้งเพิ่มที่หองสํานักงานกองทุนเงินให

กูยืมเพื่อการศึกษา และบรรจุน้ํายาเคมี

ทดแทนของเดิมที่หมดอายุการใชงาน

25,380.00 25,380.00 เฉพาะเจาะจง เซฟตี้เฟรท เคมีคอล เซฟตี้เฟรท เคมีคอล คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065050093 11/05/2022 - -

3111 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก เพื่อมอบใหกับ

คณะผูแทนของ Nitori international 

scholarship Foundation ในวันที่ 24 พ.ค.

 65

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายวศินทร  จันทรวรชาต นายวศินทร  จันทรวรชาต คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065050095 11/05/2022 - -

3112 ขออนุมัติเบิกจัดจางยายตําแหนง

เครื่องปรับอากาศ เพื่อลดแรงสั่นสะเทือน

ผนังหองสํานักงาน

28,355.00 28,355.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร ณัฐแอร คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065050096 11/05/2022 - -

3113 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อติดตั้ง

ภายในสํานักงานกองกิจการนิสิต

131,396.00 131,396.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.ที.

แอร แอนด เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.ที.แอร 

แอนด เซอรวิส

คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PO0206065050003 17/05/2022 - -

3114 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุซอมแซม เพื่อใช

ซอมแซมอุปกรณในหองน้ําสนามกีฬากลาง 

และโรงยิมแบดมินตัน

1,588.95 1,588.95 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065050129 18/05/2022 - -

3115 ขออนุมัติเชายานพาหนะ เพื่อใชในโครงการ

งานเทา-งาม สัมพันธ ครั้งที่ 24 ระหวางวันที่

 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 

2565

24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูวดล  โกมลวัฒนพงศ นายภูวดล  โกมลวัฒนพงศ คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065050149 19/05/2022 - -

3116 ขออนุมัติชุดตรวจ ATK เพื่อใชในกิจกรรม

ตอนรับนองใหมสูรั้วมหาวิทยาลัยบูรพา 

“Nisit Home” ระหวางวันที่ 24 – 27 

พฤษภาคม พ.ศ. 2565

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร  เกงการพานิช นายธนภัทร  เกงการพานิช คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065050135 19/05/2022 - -

3117 ขออนุมัติจัดซื้อเสื้อกิจกรรม เพื่อใชใน

โครงการงานเทา-งาม สัมพันธ ครั้งที่ 24 

ระหวางวันที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 5 

มิถุนายน พ.ศ. 2565

20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กีลา สปอรต จํากัด บริษัท กีลา สปอรต จํากัด คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065050150 19/05/2022 - -

หนา้ 340



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3118 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณเชื่อมตอสัญญาณ

อินเตอรเน็ต เพื่อใชภายในสํานักงานกอง

กิจการนิสิต

5,916.00 5,916.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065050146 19/05/2022 - -

3119 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการ เพื่อใชใน

โครงการงานเทา-งาม สัมพันธ ครั้งที่ 24 

ระหวางวันที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 5 

มิถุนายน พ.ศ. 2565

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร  เกงการพานิช 

และบริษัท บัณฑิตสเตชั่น

เนอรี่ จํากัด

นายธนภัทร  เกงการพานิช และ

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065050147 19/05/2022 - -

3120 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อสําหรับใช

ภายในสํานักงานกองกิจการนิสิต

551.00 551.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065050143 19/05/2022 - -

3121 ขออนุมัติจัดจางทําตรายาง เพื่อสําหรับใช

ภายในสํานักงานกองกิจการนิสิต

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟค แสนสุขกราฟฟค คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065050145 19/05/2022 - -

3122 ขออนุมัติเปลี่ยนโชคประตู เนื่องจากประตู

อลูมิเนียมหองสนามกีฬากลางชํารุด ไม

สามารถใชงานได จึงตองซอมแซมใหกลับมา

ใชงานไดตามปกติ

18,100.00 18,100.00 เฉพาะเจาะจง นายเทิดศักดิ์  รัศมี นายเทิดศักดิ์  รัศมี คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065050132 19/05/2022 - -

3123 ขออนุมัติเบิกคาวัสดุ เพื่อใชในโครงการเขา

รวมงานเทา-งาม สัมพันธ ครั้งที่ 24 ระหวาง

วันที่ 30 พ.ค. - 5 ม.ิย. 65 ณ ม.นเรศวร จ.

พิษณุโลก

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทวี  พิภพไพศาล 

และนางสาวอุรารัตน  สอง

สิริสมบัติ

นายนนทวี  พิภพไพศาล และ

นางสาวอุรารัตน  สองสิริสมบัติ

คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065050181 23/05/2022 - -

3124 ขออนุมัติเบิกเงินคาของที่ระลึก โครงการเขา

รวมงานเทา-งาม สัมพันธ ครั้งที่ 24 ระหวาง

วันที่ 30 พ.ค. - 5 ม.ิย. 65 ณ ม.นเรศวร จ.

พิษณุโลก

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานมารดา รานมารดา คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065050180 23/05/2022 - -

3125 ขออนุมัติเบิกคาวัสดุโครงการ เพื่อใชใน

โครงการกีฬาสูความเปนเลิศเพื่อเขารวมการ

แขงขัน ครั้งที่ 5 ระหวางวันที่ 28 พฤษภาคม

 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2565

12,078.00 12,078.00 เฉพาะเจาะจง UP TO YOU 

Idea&SportBangsaen 

และรานวังยาเฮลทแคร

UP TO YOU 

Idea&SportBangsaen 

และรานวังยาเฮลทแคร

คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065050198 25/05/2022 - -

3126 ขออนุมัติเบิกคาซอมแซมระบบไฟฟา  เพื่อ

ซอมแซมระบบไฟฟาในสนามกีฬาเชาวน มณี

วงษ

67,950.00 67,950.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เนื่องจํานงค นางสาวสุมารี เนื่องจํานงค คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065050218 26/05/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3127 ขออนุมัติจัดจางทําปาย เพื่อใชในโครงการ

อบรมผูนํานิสิต แกนนําตอตานยาเสพติด 

มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 2565 

ระหวางวันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 24 

มิถุนายน พ.ศ. 2565

1,960.00 1,960.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065050227 27/05/2022 - -

3128 ขออนุมัติจัดซื้อกระเชาอาหารทะเลแหง เพื่อ

มอบใหวิทยากรโครงการอบรม “การจัดการ

เรียนรูกระบวนการทัศนใหม (Paradigm)” 

ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานวนิดา รานวนิดา มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065050089 10/05/2022 - -

3129 ขออนุมัติจัดซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อใชใน

โครงการอบรม “การจัดการเรียนรู

กระบวนการทัศนใหม (Paradigm)” ในวันที่

 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม 

บูรพา ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม บูรพา 

ซัพพลาย

มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065050088 10/05/2022 - -

3130 ขออนุมัติเบิกคาจางเหมายานพาหนะ เพื่อ

รับ-สง ผูเขารวมโครงการเชิงปฏิบัติการ การ

ผลิตสื่อวีดีทัศน วิทยาเขตจันทบุรี ระหวาง

วันที่ 19-20 พ.ค. 65

8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065050100 12/05/2022 - -

3131 ขออนุมัติจัดซื้อกอกอางลางจานตั้ง เนื่องจาก

ของเดิมชํารุด จึงตองซื้อมาเพื่อเปลี่ยนทดแทน

680.00 680.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไถเส็ง ราน ไถเส็ง มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065050101 12/05/2022 - -

3132 ขออนุมัติจัดจางทําเอกสารรูปเลมรายงาน 

เพื่อสําหรับแจกผูบริหารของมหาวิทยาลัย 

เพอเตรียมการตรวจประเมินภายนอก 

เนื่องจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและเมิน

คุณุภาพการศึกษา

1,740.00 1,740.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส รานพรอมพรรณ เซอรวิส มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065050134 18/05/2022 - -

3133 ขออนุมัติเบิกคากระเชาอาหารทะเลแหง 

เพื่อมอบใหสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ใน

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานวนิดา รานวนิดา มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065050226 26/05/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3134 ขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอรแทปเล็ต เพื่อใช

สําหรับการปฏิบัติงานของรองอธิการบดีฝาย

แผนยุทธศาสตรและนโยบาย

29,900.00 29,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065050007 02/05/2022 - -

3135 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ เพื่อใชใน

การปฏ บัติงานของผูชวยอธิการบดีฝาย

วางแผนพัฒนา เนื่องจากในหองทํางานของ

ผูชวยไมมีเครื่องพิมพ

12,900.00 12,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065050010 02/05/2022 - -

3136 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร เพื่อใช

งานรวมกับคอมพิวเตอรแทบเลตในการ

ปฏิบัติงานของรองอธิการบดีฝายแผน

ยุทธศาสตรและนโยบาย

7,700.00 7,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม PR0206065050013 02/05/2022 - -

3137 ขออนุมัติคาเชารถตูปรับอากาศ เพื่อรับ-สง

ผูเขารวมโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของ

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ระหวางวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

33,660.00 33,660.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิวัฒน  พิมลศรี นายอภิวัฒน  พิมลศรี มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม PR0206065050060 06/05/2022 - -

3138 ขออนุมัติจัดซื้อเสื้อกิจกรรม เพื่อใหกับ

ผูเขารวมโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของ

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ระหวางวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

6,650.00 6,650.00 เฉพาะเจาะจง UP TO YOU Idea&Sport 

Bangsaen

UP TO YOU Idea&Sport 

Bangsaen

มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม PR0206065050124 17/05/2022 - -

3139 ขออนุมัติเบิกคายารักษาโรค เพื่อใชในการจัด

โครงการสัมมนาผูบริหารเพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยบูรพา ระหวางวันที่ 2 – 5 

มิถุนายน พ.ศ. 2565

6,606.72 6,606.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม PR0206065050199 25/05/2022 - -

3140 ขออนุมัติเบิกคาเชาหองประชุม ระหวางวันที่

 3 – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพื่อใชในการจัด

โครงการสัมมนาผูบริหารเพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยบูรพา

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปลทรี 888 

จํากัด

บริษัท ทริปเปลทรี 888 จํากัด มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม PR0206065050197 25/05/2022 - -

หนา้ 343



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3141 ขอจัดจางติดตั้งผลงานในโครงการ

นิทรรศการศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 67 

และนิทรรศการศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปน

รุนเยาวน ครั้งที่ 38

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกวินท  แถมกลาง นายกวินท  แถมกลาง ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065050002 03/05/2022 - -

3142 ขอจัดจางทําปายประชาสัมพันธ ในโครงการ

นิทรรศการศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 67 

และนิทรรศการศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปน

รุนเยาวน ครั้งที่ 38

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065050003 03/05/2022 - -

3143 ขอจัดจางเหมาบริการรถหกลอ โครงการ

นิทรรศการศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 67  

และนิทรรศการรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว 

ครั้งที่ 38

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสงี่ยม  อุทุมพร นายเสงี่ยม  อุทุมพร ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065050001 03/05/2022 - -

3144 ขอจัดจางเหมาบริการออกแบบงานปรับปรุง

กอสราางศูนยวิจัยศิลปะการออกแบบและ

วัฒนธรรมบูรพา

135,000.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพันธ ราชรักษา นายสมพันธ ราชรักษา ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PO0800065050001 03/05/2022 - -

3145 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําเดือนพฤษภาคม 

 2565

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายทอง 

(สํานักงานใหญ), บริษัท 

ปตท. น้ํามันและการคาปลีก

 จํากัด (มหาชน)

หจก.วงศทรายทอง (สํานักงาน

ใหญ), บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด (มหาชน)

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065050006 03/05/2022 - -

3146 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการ

สอนในสาขาเซรามิกส

762.38 762.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซอรนิค อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด

บริษัท เซอรนิค อินเตอรเนชั่นแนล

 จํากัด

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065050004 03/05/2022 - -

3147 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการ

สอนในสาขาจิตรกรรม

1,274.00 1,274.00 เฉพาะเจาะจง เบสทซีร็อก, เอส เอ็ม โฟโต

ดิจิตอล, รานชัยเจริญ , 

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด,

เบสทซีร็อก, เอส เอ็ม โฟโตดิจิตอล

, รานชัยเจริญ , บริษัท บัณฑิตส

เตชั่นเนอรี่ จํากัด,

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065050018 06/05/2022 - -

3148 ขอจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑเพื่อใชในการจัดการ

เรียนการสอน ในสาขาเซรามิกซ และสาขา

ออกแบบผลิตภัณฑ

88,700.00 88,700.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล 

ที ช็อป

หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล ที ช็อป ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PO0800065050002 11/05/2022 - -

3149 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่ อใชเปลี่ยนหลอดไฟใน

อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง ราน  เอส.เค.ฮารดแวร โดย

 น.ส. กาญจนา ยมกรัตนา

ภรณ

ราน  เอส.เค.ฮารดแวร โดย น.ส. 

กาญจนา ยมกรัตนาภรณ

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065050042 17/05/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3150 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชการจัดทําหลักสูตร ป.โท

 และ งานประกันของคณะ

357.00 357.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช  สุทธิเรือง นายไพรเดช  สุทธิเรือง ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065050043 17/05/2022 - -

3151 ขอจัดซื้อวัสดุโคมไฟโซลารเซลลติดผนัง 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮาส 

จํากัด (มหาชน)

บริษัทสยามโกลบอลเฮาส จํากัด 

(มหาชน)

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065050068 24/05/2022 - -

3152 ขออนุมัติเบิกเงินคาชุดตรวจ Atk 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม 

บูรพา ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม บูรพา 

ซัพพลาย

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065050010 02/05/2022 - -

3153 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

รถจักรยานยนต เดือน พ.ค 2565

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065050001 02/05/2022 - -

3154 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถ

เดือน พ.ค 2565

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บิโตรเลียม 2016 จํากัด,

หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

บ.บิโตรเลียม 2016 จํากัด,หาง

หุนสวนจํากัด วงศทรายทอง

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065050002 02/05/2022 - -

3155 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลม

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

675.00 675.00 เฉพาะเจาะจง ราน เบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร ราน เบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065050016 06/05/2022 - -

3156 ขออนุมัติเบิกเงินคาแบตเตอรี่สําหรับ 

Notebook Hp Pavillion

2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ท

เวิรค จํากัด

บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค 

จํากัด

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065050018 09/05/2022 - -

3157 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุหองปฏิบัติการ

ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดลอม

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส. 

ซายน อุปกรณเคมี

หางหุนสวนจํากัด เอส. ซายน 

อุปกรณเคมี

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065050017 09/05/2022 - -

3158 ขออนุมัติเบิกเงินคาตัดหญาตกแตงตนไม 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุรงค  ละกะเต็บ นายจตุรงค  ละกะเต็บ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065050019 10/05/2022 - -

3159 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุซอมแซมภายใน

อาคารของคณะสาธารณสุขศาสตร

1,827.00 1,827.00 เฉพาะเจาะจง อาทิตย เงินลวน,กฤษณ 

อีเลคทริค

อาทิตย เงินลวน,กฤษณ อีเลคทริค เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065050024 19/05/2022 - -

3160 จัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาด 27 นิ้ว จํานวน 1 

จอ

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

7,500.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 

ราคาที่ตกลงฯ 7,500.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065050009 06/05/2022 - -

3161 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 41 ถัง 1,435.00 1,435.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน 

ราคาที่เสนอฯ 1,435.00 

บาท

ราน น้ําดื่มบานและสวน ราคาที่

ตกลงฯ 1,435.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065050015 06/05/2022 - -

3162 จัดซื้อยางบริดสโตน 215/70-R15 R611 

จํานวน 4 เสน

10,600.00 10,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อารยออโตเซอรวิส

 จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

10,600.00 บาท

บริษัท ส.อารยออโตเซอรวิส จํากัด

 ราคาที่ตกลงฯ 10,600.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065050021 18/05/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3163 จัดซื้อแบตเตอรี่ชารจ จํานวน 4 กอน 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค ราคาที่

เสนอฯ 1,100.00 บาท

นิวทาวน เทคนิค ราคาที่ตกลงฯ 

1,100.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065050018 18/05/2022 - -

3164 จางเหมาบริการรถยนตตูปรับอากาศ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชุชาติ พรหมศิริ นายชุชาติ พรหมศิริ ราคาจากทองตลาด PR1300065050015 02/05/2022 - -

3165 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ปตท.น้ํามันและการคา

ปลีก จํากัด (มหาชน)

บ.ปตท.น้ํามันและการคาปลีก 

จํากัด (มหาชน)

ราคาจากทองตลาด PR1300065050018 02/05/2022 - -

3166 ซื้อกระดาษเช็ดมือสกอต กระดาษชําระคิม

ซอฟท

9,309.00 9,309.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร

เทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง

 จํากัด

ราคาจากทองตลาด PR1300065050020 09/05/2022 - -

3167 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 83 เอ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาจากทองตลาด PR1300065050022 09/05/2022 - -

3168 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 135 เอ 1,550.00 1,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาจากทองตลาด PR1300065050021 09/05/2022 - -

3169 ซื้อกระดาษถายเอกสารเอ 4 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ 

(2002) จํากัด

บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) 

จํากัด

ราคาจากทองตลาด PR1300065050027 09/05/2022 - -

3170 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย นอยสุวรรณ นายสมชาย นอยสุวรรณ ราคาจากทองตลาด PR1300065050023 09/05/2022 - -

3171 จางเหมาบริการจัดกิจกรรมและอุปกรณการ

ถายทอดออนไลน

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมลทิพย รัตตนนท นางสาวสุมลทิพย รัตตนนท ราคาจากทองตลาด PR1300065050028 10/05/2022 - -

3172 จางเหมาบริการจัดกิจกรรมและอุปกรณการ

ถายทอดออนไลน

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวราภัค คชสิงห นายวราภัค คชสิงห ราคาจากทองตลาด PR1300065050029 10/05/2022 - -

3173 จางทําปายไวนิลขนาด 180 CM x 60 CM 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง รานพํฒนาพานิช รานพํฒนาพานิช ราคาจากทองตลาด PR1300065050050 17/05/2022 - -

3174 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย นอยสุวรรณ นายสมชาย นอยสุวรรณ ราคาจากทองตลาด PR1300065050059 20/05/2022 - -

3175 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศจํานวน 1 คัน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาจากทองตลาด PR1300065050061 23/05/2022 - -

3176 ซื้อรางน้ําฝนพีวีซีพรอมอุปกรณ 1,196.00 1,196.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮาส จํากัด บ.สยามโกลบอลเฮาส จํากัด ราคาจากทองตลาด PR1300065050065 24/05/2022 - -

3177 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาจากทองตลาด PR1300065050066 24/05/2022 - -

3178 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 83 เอ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาจากทองตลาด PR1300065050067 24/05/2022 - -

3179 ซื้อกระดาษถายเอกสารA 4 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ 

(2002) จํากัด

บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) 

จํากัด

ราคาจากทองตลาด PR1300065050079 27/05/2022 - -

3180 จางทํานามบัตร2 หนา ขนาดมาตรฐาน 

กระดาษอารตมัน 260 แกรม

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง รานซีลลอส อารต ดีไซน รานซีลลอส อารต ดีไซน ราคาจากทองตลาด PR1300065050078 27/05/2022 - -
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3181 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสํารองไฟ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมรศูนยรวมอะไหลอีเล็ค

โทรนิคส จํากัด

บ.อมรศูนยรวมอะไหลอีเล็คโทร

นิคส จํากัด

ราคาจากทองตลาด PR1300065050076 27/05/2022 - -

3182 ซื้อหมึกเครืองพิมพ OKI C332 ฟา 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาจากทองตลาด PR1300065050077 27/05/2022 - -

3183 ขอความเห็นชอบในการจัดจางยายระบบ

กลองวงจรปดและระบบเสียงประกาศ และ

งานถอดยายจอ LCD TV

69,657.00 69,657.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาต่ําที่สุด PR2600065050097 31/05/2022 - -

3184 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ 18,553.80 18,553.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร อิ๊งค 

คอมพิวเตอร เซอรวิส จํากัด

บริษัท มิสเตอร อิ๊งค คอมพิวเตอร 

เซอรวิส จํากัด

ราคาต่ําที่สุด PR2600065050098 31/05/2022 - -

3185 ขออนุมัติจัดเชาหองประชุม โครงการสัมมนา

บุคลากรคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย

บูรพา ประจําป 2565 จํานวน 2 วัน (6350)

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอโซ พัทยา จํากัด บริษัท โอโซ พัทยา จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065050009 05/05/2022 - -

3186 ขออนุมัติจัดจางเหมารถตู (ไป-กลับ) คณะ

เภสัชศาสตร ม.บูรพา - โรงแรม Ozo North

 Pattaya จ.ชลบุรี โครงการสัมมนาบุคลากร

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประจําป 2565 จํานวน 2 คัน (6350)

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุงพัฒนา ทราน

สปอรต จํากัด

บริษัท กุงพัฒนา ทรานสปอรต 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065050010 05/05/2022 - -

3187 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องแกว และอุปกรณ

วิทยาศาสตร เพื่อใชในการทําการทดลองการ

เรียนการสอนภาคปฏิบัติการ ประจํา

หองปฏิบัติการ P20704 จํานวน 11 รายการ 

(3115)

95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065050023 09/05/2022 - -

3188 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องแกวและอุปกรณเพื่อใช

ในการทําการทดลองการเรียนการสอน

ภาคปฏิบัติการสาขาวิชาเภสัชวิทยาและ

เภสัชศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยี

เภสัชกรรม และสาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัช

เคมี จํานวน 7 รายการ (3115)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จํากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065050027 10/05/2022 - -
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3189 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่องโครมาโทก

ราฟของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC)  

หมายเลขครุภัณฑ 600810603000001 

จํานวน 1 งาน (3106)

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟค 

จํากัด

บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065050026 10/05/2022 - -

3190 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องฉายภาพ

โปรเจคเตอรหองประชุม 21009 อาคาร 10 

ป เภสัชศาสตรบูรพา เลขครุภัณฑ 

620700801000045 (2152)

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065050039 12/05/2022 - -

3191 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณสํานักงาน สําหรับใช

ในหองปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตรจํานวน 

39 รายการ (2109)

34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065050045 17/05/2022 - -

3192 ขออนุมัติจางทําเลมรายงานความกาวหนา

ทุนบัณฑิตศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการ

วิจัยแหงชาติ ระดับปริญญาโทและปริญญา

เอก ครั้งที่ 1ประจําป 2565

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส/

ราคาที่เสนอ 2,200

รานพรอมพรรณ เซอรวิส/ราคาที่

ตกลงจาง 2,200

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065050006 05/05/2022 - -

3193 ขออนุมัติจัดซื้อกอกซิงคสําหรับอางลางจาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไถเส็ง/ราคาที่เสนอ 

727.60

ราน ไถเส็ง/ราคาที่ตกลงซื้อ727.60 มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065050009 06/05/2022 - -

3194 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 9 ถัง 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่เสนอ 360 น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 360 มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065050010 09/05/2022 - -

3195 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 3,689.02 3,689.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด/ราคาที่เสนอ 

3,689.02

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/

ราคาที่ตกลงซื้อ 3,689.02

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065050014 12/05/2022 - -

3196 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 10 แพ็ค 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่เสนอ 350 น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 350 มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065050015 17/05/2022 - -

3197 ขออนุมัติจัดซื้อกลองเว็บแคม 15,990.00 15,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด/ราคาที่เสนอ 15,990

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/

ราคาที่ตกลงซื้อ 15,990

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065050018 20/05/2022 - -

3198 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึกในโครงการ

เจาภาพการจัดประชุมสภาคณะผูบริหาร

บัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่

 2/2565

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน ธิดา/ราคาที่เสนอ 1,500 ราน ธิดา/ราคาที่ตกลงซื้อ 1,500 มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065050021 23/05/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3199 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณในโครงการ

เจาภาพการจัดประชุมสภาคณะผูบริหาร

บัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่

 2/2565

11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง รานอวนคาปลีก/ราคาที่

เสนอ 1,971

รานอวนคาปลีก/ราคาที่ตกลงซื้อ 

1,971

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065050022 23/05/2022 - -

3200 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนต 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ  ทาทอง/ราคาที่

เสนอ 3,000

นายสิทธิ  ทาทอง/ราคาที่ตกลง

จาง 3,000

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065050024 24/05/2022 - -

3201 ขออนุมัติจัดซื้อกลองเว็บแคม 1,230.00 1,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด/ราคาที่เสนอ 1,230

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/

ราคาที่ตกลงซื้อ 1,230

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065050026 25/05/2022 - -

3202 ขออนุมัติจัดซื้อ แผนโลหะพรุน แผนโลหะ

พรุน (Sintered bronze porous disc)

15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย จีโอเทคนิคัล 

อินสตรูเมนท จํากัด

บริษัท เอเชีย จีโอเทคนิคัล อินสตรู

เมนท จํากัด

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065050001 03/05/2022 - -

3203 ขออนุมัติจางสอบเทียบเครื่องมือวัดมาตรฐาน

 จํานวน 2 เครื่อง คือ เครื่องมือวัดสามมิติ 

และเครื่องมือวัดสองมิติแบบภาพฉาย 

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดจาง

47,080.00 47,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตูโตโย (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065050002 05/05/2022 - -

3204 ขออนุมัติจัดซื้อตัววัดอุณหภูมิแบบ

อินฟราเรดพรอมจายแอลกอฮอลแบบ

อัตโนมัติ รุน K9 Pro Dual (รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ)

9,100.00 9,100.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน  ฮะสุน นายระพิน  ฮะสุน เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065050020 09/05/2022 - -

3205 ขออนุมัติจัดจางเขาเลมเอกสาร จํานวน 4 

เลม คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบ

กําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส ลูกน้ําเซอรวิส เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065050021 09/05/2022 - -

3206 ขออนุมัติจัดจางคาบริการตรวจเช็คซอม

เตาเผา ยี่หอ Carbolite-Gero(England) รุน

 HST12/600 SN:21-602210 (รายละเอียด

ดังเอกสารแนบ)

23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065050004 09/05/2022 - -

3207 เพื่อขออนุมัติซอมเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 

800 VA จํานวน 2เครื่อง ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟา

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065050025 10/05/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3208 เพื่อขออนุมัติจัดจาง งานซอมแซม

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟา

7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065050031 12/05/2022 - -

3209 ขออนุมัติจาง ปายตราสัญลักษณ EEC พรอม

ตัวอักษร (สแตนเลส) จํานวน 1 ชุด

62,060.00 62,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065050006 17/05/2022 - -

3210 ขออนุมัติจัดจางขนยายครุภัณฑ จํานวน 1 

งาน คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบ

กําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรจนะ ดิสทริบิวชั่น 

เซ็นเตอร จํากัด / 

0105532086078

บริษัท โรจนะ ดิสทริบิวชั่น เซ็น

เตอร จํากัด / 0105532086078

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065050008 18/05/2022 - -

3211 ขออนุมัติจัดจางคาเชาอุปกรณ ประกอบการ

สอนระบบโซลารเซลล (รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ)

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค. สมารทเอ็นจิ

เนียริ่ง จํากัด / 

0205557005321

บริษัท เอส.เค. สมารทเอ็นจิเนียริ่ง

 จํากัด / 0205557005321

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

00/01/1900 18/05/2022 - -

3212 ขออนุมัติจัดซื้อชอดอกไมสด 8 ชอ คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนด

คุณลักษณะการซื้อแนบ

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง รานกัลยาดอกไมสด / 

3240400146366

รานกัลยาดอกไมสด / 

3240400146366

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065050045 20/05/2022 - -

3213 ขออนุมัติจัดจาง คาถายเอกสาร A4 จํานวน 

1986 แผน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

893.70 893.70 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065050050 20/05/2022 - -

3214 เพื่อขออนุมัติจัดจาง คาซอมเเซมหลังคารั่ว 

ทอระบายรางน้ําฝนรั่ว จํานวน 1 งาน 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย สวัสดี นายสุพรชัย สวัสดี เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065050009 20/05/2022 - -

3215 ขออนุมัติจัดจางงานซอมแซมสีผนังและเสา

กลม ชั้นที่ 2,3 อาคารเกษมจาติกวณิช คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนด

คุณลักษณะการจางแนบ

51,616.80 51,616.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลคอนท จํากัด บริษัท พิลคอนท จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065050010 23/05/2022 - -

3216 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับซอมแซมระบบสื่อ

การเรียนการสอน จํานวน 8 รายการ  คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนด

คุณลักษณะการซื้อแนบ

44,599.00 44,599.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอป

เมนท แอนด เซอรวิส จํากัด

บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเมนท 

แอนด เซอรวิส จํากัด

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065050011 23/05/2022 - -

3217 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมระบบไฟฟา จํานวน

 1 งาน คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียด

ใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

12,037.50 12,037.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลคอนท จํากัด บริษัท พิลคอนท จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065050012 23/05/2022 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

3218 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุซอมแซมอาคาร จํานวน 

12 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

18,816.00 18,816.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณอีเลคทริค ราน กฤษณอีเลคทริค เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065050013 23/05/2022 - -

3219 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุซอมแซมอาคาร จํานวน 

4 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

2,170.00 2,170.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.

พานิช

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065050057 23/05/2022 - -

3220 ขออนุมัติจัดจางทําโปสเตอร ขนาด 80x180 

ซม. จํานวน 1 งานคณะวิศวกรรมศาสตร ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจาง

แนบ

920.20 920.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065050062 25/05/2022 - -

3221 ขออนุมัติจัดจางงานยายสายไฟฟาแรงสูงเขา

ตัวอาคาร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

82,871.50 82,871.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ณภัค อี

เล็กทริก / 0203552005585

หางหุนสวนจํากัด ณภัค อีเล็กทริก

 / 0203552005585

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

00/01/1900 25/05/2022 - -

3222 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่องฉาย 

Projecter ยี่หอ NEC รุน M300X จํานวน 3 

เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียด

ใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอป

เมนท แอนด เซอรวิส จํากัด

บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเมนท 

แอนด เซอรวิส จํากัด

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065050016 26/05/2022 - -

3223 ขออนุมัติจัดซื้อ หมึกพิมพ Toner HP 

LaserJet 1160/1320 P/N Q5949A 

จํานวน 1 รายการ (รายละเอียดดังเอกสาร

แนบ)

7,532.80 7,532.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย 

จํากัด

บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065050064 26/05/2022 - -

3224 ขออนุมัติจัดซื้อเทปพิมพอักษร ขนาด 18 

mm (Brother) และหมึกพิมพ HP Laserjet

 CE285A จํานวนทั้งหมด 10 กลอง 

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซื้อ

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065050017 30/05/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3225 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษจํานวน 3 รายการ 

(กระดาษเช็ดอุตสาหกรรมคิมเท็กซ,กระดาษ

เช็ดอุตสาหกรรมคิมไวปส และกระดาษเช็ด

มือ คิมซอฟท) รายละเอียดดังเอกสาร

ประกอบการจัดซื้อ

5,617.50 5,617.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร

เทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง

 จํากัด

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065050079 30/05/2022 - -

3226 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเบนซินธรรมดา  ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร/

203538003147

หจก. ธิดามหานคร/

203538003147

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

00/01/1900 31/05/2022 - -

3227 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง / 3202007174

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง /

 3202007174

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

00/01/1900 31/05/2022 - -

3228 ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพ Samsung D203E 

และหมึกพิมพ Hp CE278A รวม 8 กลอง 

เพื่อใชจัดพิมพเอกสารราชการ งานสํานักงาน

 ของคณะ

17,600.00 17,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065050017 09/05/2022 - -

3229 ขออนุมัติจางเหมาบริการปองกันกําจัด ปลวก

 ภายใน-ภายนอก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

คณะการจัดการและการทองเที่ยว ระยะเวลา

 5 เดือน (พค - กย65)

26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนพลัส เพสท 

คอนโทรล จํากัด

บริษัท กรีนพลัส เพสท คอนโทรล

 จํากัด

มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400065050002 11/05/2022 - -

3230 ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพสี HP LaserJet 206A 

(ดํา,ฟา,เหลือง,แดง) รวม 4 กลอง เพื่อใชใน

การพิมพเอกสารราชการ สํานักงาน งานสาร

บรรณ ของคณะการจัดการฯ

11,128.00 11,128.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดชาติวงศ

 กรุป

หางหุนสวนจํากัด เดชาติวงศ กรุป มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065050026 18/05/2022 - -

3231 ขออนุมัติจางเหมาถายทอดสด งานวันแถลง

ขาว โครงการงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการ

กับการทํางาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 12 

(22-23พค65)

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติทัต สืบสําราญ นายกิตติทัต สืบสําราญ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065050031 20/05/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3232 ขออนุมัติจางออกแบบ จัดพิมพแผนพับ 

โปสเตอร และเชาอุปกรณพรอมติดตั้ง ในงาน

วันแถลงขาว โครงการงานวันสหกิจศึกษา

บูรณาการกับการทํางาน (CWIE DAY) ครั้งที่

 12 (22-23พค65)

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065050030 20/05/2022 - -

3233 ขออนุมัติซื้อเซทสเปรยแอลกอฮอลและ

หนากากอนามัย 200 ชุด สําหรับใหผูรวมงาน

 ในโครงการงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับ

การทํางาน CWIE DAY ครั้งที่ 12 ประจําป

2565

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง รานวิริยา โดย นส.แคทลียา

 ทวมประถม

รานวิริยา โดย นส.แคทลียา ทวม

ประถม

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065050028 20/05/2022 - -

3234 ขออนุมัติซื้อสมุดเลมเล็ก 200 เลม สําหรับให

ผูรวมงาน ในโครงการงานวันสหกิจศึกษา

บูรณาการกับการทํางาน CWIE DAY ครั้งที่ 

12 ประจําป2565

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ รานชลบุรีการพิมพ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065050029 20/05/2022 - -

3235 ขออนุมัติซื้อกระเปาเอกสาร 200 ใบ สําหรับ

ใหผูรวมงาน ในโครงการงานวันสหกิจศึกษา

บูรณาการกับการทํางาน CWIE DAY ครั้งที่ 

12 ประจําป2565

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง รานยูเนี่ยนสตาร รานยูเนี่ยนสตาร มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065050027 20/05/2022 - -

3236 ขออนุมัติจางเหมาขนเศษซากวัสดุและขยะ

ไปทิ้ง เศษซากวัสดุและขยะเกิดจากการรื้อ 

การปรับปรุงหองตางๆ ในอาคารเฉลิมพระ

เกียรติ คณะการจัดการและการทองเที่ยว

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย ขอบใจ นายชาญชัย ขอบใจ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065050033 24/05/2022 - -

3237 ขออนุมัติจางทําปายไวนิล 1 ปาย ขนาด 1*

13 เมตร ติดตั้งพรอมรื้อถอน ประชาสัมพันธ

หนามหาวิทยาลัย ในโครงการงานวันสหกิจ

ศึกษาบูรณาการกับการทํางาน (CWIE DAY)

 ครั้งที่ 12 ประจําป 2565 (6มิย65)

5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065050036 24/05/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3238 ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพ Hp, วัสดุคอมพิวเตอร,

 โล, ปกประกาศนียบัตร สําหรับใชใน

โครงการงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับ

การทํางาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 12 ประจําป

 2565 (6มิย65)

80,143.00 80,143.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด กอพงศ 

โอ เอ ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด กอพงศ โอ เอ 

ซัพพลาย

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065050038 24/05/2022 - -

3239 ขออนุมัติซื้อปาย tag และสายคลองคอ 

จํานวน 200 ชุด สําหรับใชในโครงการงาน

วันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทํางาน 

(CWIE DAY) ครั้งที่ 12 (6มิย65)

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065050045 25/05/2022 - -

3240 ขออนุมัติซื้อชุดตรวจ ATK, วัสดุทาง

การแพทย, วัสดุสํานักงาน เพื่อใชในการคัด

กรองผูเขารวมงาน และใชในงาน โครงการ

งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทํางาน 

CWIE DAY ครั้งที่ 12 ประจําป 2565

14,339.12 14,339.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065050063 27/05/2022 - -

3241 ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพ (เทียบเทา) 7 กลอง 

หมึกพิมพ Hp 435A สีดํา 2 กลอง และหมึก

พิมพ Hp 278A สีดํา 5 กลอง เพื่อใชสําหรับ

จัดพิมพเอกสารราชการ งานสํานักงาน และ

งานบัณฑิต

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065050064 30/05/2022 - -

3242 ขออนุมัติเชาเครื่องพิมพเอกสาร 1 เครื่อง 

FUJI Xerox Apeosport-V 3065 ระยะเวลา

 4 เดือน (มิย - กย65) สําหรับใชในการจัดทํา

เอกสารราชการ งานสํานักงาน และงาน

วิชาการ

5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิฟลม บิสซิเนส อิน

โนเวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ฟูจิฟลม บิสซิเนส อิน

โนเวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

มีอาชีพใหเชาโดยตรง ใหเชา

สินคาดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400065050006 31/05/2022 - -

3243 จางเหมาบริการรถตู 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  แสงสวาง/เสนอ

ราคา 7,000.00 บาท

ใบสําคัญคางจาย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065050001 03/05/2022 - -

3244 ซื้อกลองประชุมทางไกลแบบมีลําโพงและ

ไมโครโฟนในตัว

33,980.00 33,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาเรดดี้ จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

บริษัท อาเรดดี้ จํากัด (สํานักงาน

ใหญ)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO3900065050002 10/05/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3245 จางเหมาเขาเลม 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส/เสนอ

ราคา 400.00 บาท

ใบสําคัญคางจาย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065050030 25/05/2022 - -

3246 ซื้อชุดเครื่องมือชาง จํานวน 2 ชุด 1,326.80 1,326.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065050007 03/05/2022 - -

3247 ซื้อวัสดุ จํานวน 3 ชนิด 24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065050008 03/05/2022 - -

3248 ซื้อวัสดุในการซอมแซม จํานวน 6 ชนิด 55,800.50 55,800.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065050009 05/05/2022 - -

3249 ซื้อวัสดุทําความสะอาด จํานวน 6 ชนิด 8,586.75 8,586.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกมาท จํากัด บริษัท โกมาท จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065050010 05/05/2022 - -

3250 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 13 ชนิด 3,221.77 3,221.77 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065050017 06/05/2022 - -

3251 ซื้อแอลกอฮอลชนิดน้ํา จํานวน 50 ถุง 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065050032 17/05/2022 - -

3252 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 ชนิด 91,500.00 91,500.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065050033 17/05/2022 - -

3253 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศหอพักกอง

กิจการนิสิต 1

3,188.60 3,188.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส 

จํากัด

บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065050034 17/05/2022 - -

3254 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศหอพักเทา-

ทอง 4

3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส 

จํากัด

บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065050035 17/05/2022 - -

3255 จางเหมาบริการซักผาปูที่นอน ปลอกหมอน 

และผาหม

10,373.00 10,373.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แคซี่ มณีดํา น.ส. แคซี่ มณีดํา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065050036 17/05/2022 - -

3256 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด 85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065050037 18/05/2022 - -

3257 จางเปลี่ยนยางนอก และยางใน รถเข็น 2 ลอ 980.00 980.00 เฉพาะเจาะจง รานไพฑูรยมอเตอร รานไพฑูรยมอเตอร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065050039 19/05/2022 - -

3258 ซื้อวัสดุในการซอม จํานวน 1 ชนิด 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065050040 19/05/2022 - -

3259 จางเหมาผูปฏิบัติงานหอพักนิสิต จํานวน 4 

งวด (ตั้งแตวันที่ 1 ม.ิย. 65 - 30 ก.ย. 65)

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิษฐอริยธัช อาชาแสน

เจริญกุล

นายอดิษฐอริยธัช อาชาแสนเจริญ

กุล

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PO0218065060001 01/06/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3260 ซื้อวัสดุ จํานวน 8 ชนิด สําหรับโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอมหอพัก

นิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา 

วันที่ 13 - 14 ม.ิย. 65

15,087.00 15,087.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ  2512 จํากัด บริษัท กิมไถ  2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065050042 23/05/2022 - -

3261 ซื้อวัสดุ จํานวน 10 ชนิด สําหรับโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอมหอพัก

นิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา 

วันที่ 13 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 พื้นที่

ภายในและบริเวณโดยรอบอาคารหอพักนิสิต

 กองกิจการนิสิต

57,860.00 57,860.00 เฉพาะเจาะจง นายสัณหณัฐ ชมภู นายสัณหณัฐ ชมภู เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065050043 23/05/2022 - -

3262 จางจัดทําปายบอกทาง จํานวน 6 ปาย 

สําหรับโครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนา

มหาวิทยาลัยและสังคม (รุนพี่จิตอาสา

ตอนรับนองใหมสูบานเทา-ทอง) ระหวางวันที่

 20 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรินทร อุดมสันติ์ นางสาวสุรินทร อุดมสันติ์ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065050044 24/05/2022 - -

3263 เชาเต็นท จํานวน 10 หลัง สําหรับโครงการ

นิสิตจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม 

(รุนพี่จิตอาสาตอนรับนองใหมสูบานเทา-ทอง)

 ระหวางวันที่ 20 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  เทงเจียว นายสุเทพ  เทงเจียว เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065050045 24/05/2022 - -

3264 ซื้อยาสามัญประจําบาน 2,126.00 2,126.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชน คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย

บูรพา

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065050046 24/05/2022 - -

3265 ซื้อวัสดุ จํานวน 3 ชนิด 9,501.60 9,501.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065050048 27/05/2022 - -

3266 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด 556.40 556.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065050049 27/05/2022 - -

3267 ขออนุมัติซื้อกระดาษเช็ดมือ เพื่อใชเช็ดมือใน

หองน้ําอาจารย ในคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา

5,938.50 5,938.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอส.ซี. 

อินเตอรเทรด

หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอส.ซี. 

อินเตอรเทรด

สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065050001 03/05/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3268 ขอเสนอจัดซื้อวัสดุสํานักงานคงคลัง 

เนื่องจากวัสดุคงคลังหมด จําเปนตองซื้อเพื่อ

สําหรับใหหนวยงานตาง ๆ ภายในคณะ

ศึกษาศาสตร เบิกใช

2,780.00 2,780.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065050002 03/05/2022 - -

3269 ขอเสนอซื้อปลั๊กไฟและสาย USB เพื่อใชตอ

สายเครื่องปริ้น เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง

แฟกซ เชื่อมตอกับเครื่องแสกนเอกสารของ

ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

3,350.00 3,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065050003 03/05/2022 - -

3270 ขอเสนอจัดทําเลมวารสารศึกษาศาสตร ปที่ 

33 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย. พ.ศ. 2565 

เพื่อใชเผยแพรผลงานและใชประโยชนทาง

วิชาการ

27,499.00 27,499.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065050006 06/05/2022 - -

3271 ขออนุมัติจางเหมาเชารถตู สําหรับเดินทาง

ศึกษาดูงานและจัดกิจกรรม Workshop ทาง

วิชาการ ณ มหาวิทยาลัยนครพนม และ

ศึกษาดูงานแหลงการเรียนรูฯ ใน จ.นครพนม

 จ.สกลนคร จ.มุกดาหาร ระหวางวันที่ 11-14

 พ.ค. 65 ในโครงการ Active Learning

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิป เขียวขํา นายอธิป เขียวขํา มีความชํานาญเสนทางเปนอ

ยางดี ราคาเหมาะสม บริการ

รวดเร็ว

PR0900065050015 09/05/2022 - -

3272 ขออนุมัติซื้อที่พนละอองฝอย และน้ํายาฆา

เชื้อโรค ใชสําหรับพนยาฆาเชื้อโรค เชื้อไวรัส 

ในหองสํานักงาน หองเรียน ภายในคณะ

ศึกษาศาสตร เพื่อลดการแพรระบาดโรค 

covid-19

22,400.00 22,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด

สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065050022 10/05/2022 - -

3273 ขอเสนอซื้อแบตเตอรี่ ใสรถตู นง625ชลบุรี 

เนื่องจากสตารทรถไมติดเนื่องจากแบตเตอรี่

หมดอายุการใชงาน จําเปนตองเปลี่ยนใหใช

งานไดตามปกติ (เลขครุภัณฑ 

5303001010007)

3,905.50 3,905.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อารยออโตเซอรวิส

 จํากัด

บริษัท ส.อารยออโตเซอรวิส จํากัด สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065050023 10/05/2022 - -

หนา้ 357



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3274 ขอเสนอจางถายเอกสาร หลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จิตวิทยา

และการแนะแนว หลักสูตรใหมฯ ที่ผานสภา

มหาวิทยาลัยแลว นําสงใหฝายงานทะเบียนฯ

 ฝายงานพัฒนาหลักสูตร ฝายวิชาการคณะฯ 

และเก็บไวที่ภาควิชาใชประกอบการเปดรับ

นิสิตใหม

1,325.00 1,325.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข นางสาวรุงรัตน แสงสุข มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065050033 10/05/2022 - -

3275 ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพ เพื่อพิมพเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน สําหรับอาจารย 

และเอกสาราชการตาง ๆ ภายในภาควิชา

การวิจัยและจิตวิทยาประยุกต

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065050034 10/05/2022 - -

3276 ขออนุมัติซอมคอมพิวเตอร เนื่องจาก

คอมพิวเตอรเปดหนาจอไมติด ใชงานไมได 

จําเปนตองซอมใหใชงานไดตามปกติ (เลข

ครุภัณฑ 591500301000002)

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065050035 11/05/2022 - -

3277 ขอเสนอซื้อชุดตรวจโควิค ATK สําหรับให

บุคลากรคณะศึกษาศาสตร ที่เขารวมสัมมนา

 ณ จังหวัดจันทบุรี ตรวจหาเชื้อ COVID-19 

ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติการเฝา

ระวังการระบาดของเชื้อไวรัส  ในโครงการ

สัมมนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร ระหวาง

วันที่ 23-25 พ.ค. พ.ศ.2565

4,350.00 4,350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสาคเรศ สงวนวงศ นางสาวสาคเรศ สงวนวงศ สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065050046 12/05/2022 - -

3278 ขอเสนอซื้อวัสดุอุปกรณทําความสะอาดรถ

คณะศึกษาศาสตร จํานวน 4คัน เพื่อใชทํา

ความสะอาดดูแลรถใหอยูในสภาพพรอมใช

งานตลอดเวลา

1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง บ.มิสเตอรดีไอวายจํากัด บ.มิสเตอรดีไอวายจํากัด สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065050037 12/05/2022 - -

หนา้ 358



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3279 ขออนุมัติซื้อยางรถจักรยายนตพวงขางของ

คณะศึกษาศาสตร เนื่องจากรถมอไซคพวง

ขางยางลอหนารั่ว จําเปนตองทําการเปลี่ยน

เพื่อใหใชงานไดตามปกติ (เลขครุภัณฑ 

5103003010002)

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย เปลงปลง (อู

แกละ)

นายสุวิทย เปลงปลง (อูแกละ) สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065050043 12/05/2022 - -

3280 ขอเสนอจางเหมารถบัส สําหรับ รับ-สง 

บุคลากรคณะศึกษาศาสตร เพื่อไปรวม

สัมมนา จ.จันทบุรี ในโครงการสัมมนา

บุคลากร คณะศึกษาศาสตร ระหวางวันที่ 

23-25 พ.ค. 2565

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดชิตวิเศษ

ทัวร

หางหุนสวนจํากัดชิตวิเศษทัวร มีความชํานาญเสนทางเปน

อยางดี ราคาเหมาะสม บริการ

รวดเร็ว

PR0900065050045 12/05/2022 - -

3281 ขอเสนอเชาเครื่องเสียง และเครื่อง

โปรเจคเตอร สําหรับใชจัดกิจกรรมสัมมนา

บุคลากร ในโครงการสัมมนาบุคลากร คณะ

ศึกษาศาสตร ในวันที่ 23-25 พ.ค. 2565 จ.

จันทบุรี

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมนิวแทรเวิลบีช รี

สอรท

โรงแรมนิวแทรเวิลบีช รีสอรท มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065050044 12/05/2022 - -

3282 ขออนุมัติซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 91 เพื่อใชเติม

รถพวงขางของคณะศึกษาศาสตร ไปรับ-สง

เอกสาร และรับ-สงจดหมายที่ทําการ

ไปรษณีย ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065050047 17/05/2022 - -

3283 ขออนุมัติซื้อชุดตรวจโควิด ATK เพื่อใชใน

การตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) สําหรับนิสิตและบุคลากร คณะ

ศึกษาศาสตร

31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065050052 18/05/2022 - -

3284 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพ เพื่อพิมพเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน และเอกสาร

ราชการตาง ๆ ของอาจารยและเจาหนาที่

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065050061 19/05/2022 - -

3285 ขอเสนอจางถายเอกสารพรอมเขาเลม 

สําหรับใหนิสิตปฏิบัติการสอนตามโรงเรียนที่

ฝกสอน ลงชื่อปฏิบัติการสอน เกี่ยวกับงาน

ปฏิบัติการสอน

14,070.00 14,070.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065050062 19/05/2022 - -

หนา้ 359



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3286 ขอเสนอซื้อน้ําดื่ม เพื่อใหบริการนิสิต และผู

ที่มาติดตองานบริการวิชาการ คณะ

ศึกษาศาสตร

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง รานบานน้ําดื่มและสวน รานบานน้ําดื่มและสวน สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065050064 20/05/2022 - -

3287 ขอเสนอคาถายเอกสารและเขาเลม เพื่อใช

เปนเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตร ประจําป

การศึกษา 2564 จํานวน 3 หลักสูตร ของ

ภาควิชาการอาชีวศึกษาฯ

2,555.00 2,555.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข นางสาวรุงรัตน แสงสุข มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065050065 20/05/2022 - -

3288 ขอเสนอจางถายเอกสาร เพื่อใชเปนเอกสาร

ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในของคณะศึกษาศาสตร ประจําป 2564

 ของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและ

คอมพิวเตอรศึกษา ในวันที่ 9 มิย.65

630.00 630.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข นางสาวรุงรัตน แสงสุข มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065050071 26/05/2022 - -

3289 ขอเสนอจางถายเอกสาร เพื่อใชเปนเอกสาร

ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในของคณะศึกษาศาสตร ประจําป 2564

 ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

 ในวันที่ 2 มิย.65

265.00 265.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จีนเมือง นางสุกัญญา จีนเมือง มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065050074 27/05/2022 - -

3290 ขอเสนอจัดซื้อเครื่องโทรทัศน แอล อี ดี และ

ชุดขาแขวนเพดาน สําหรับโทรทัศน 

เนื่องจากของเดิมชํารุดและไมคุมคากับการ

ซอมแซม

29,318.00 29,318.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065050073 27/05/2022 - -

3291 ขออนุมัติซื้อผาสี ใชประดับตกแตงพื้นหลัง

โตะหมูประดิษฐานพระฉายาลักษณ เนื่องใน

โอกาสตาง ๆ

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง รานวายทีเคเซ็นตอร รานวายทีเคเซ็นตอร สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065050086 30/05/2022 - -

หนา้ 360



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3292 ขออนุมัติซื้อดอกไมแหง ใชตกแตงโตะหมู

ประดิษฐานพระฉายาลักษณ เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ

 พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมนารีรัตน รานดอกไมนารีรัตน สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065050088 30/05/2022 - -

3293 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพ เพื่อใชจัดพิมพเอกสาร

ราชการตาง ๆ ภายในสํานักงานคณบดีคณะ

ศึกษาศาสตร

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065050082 30/05/2022 - -

3294 ขออนุมัติซื้อกรอบรูปสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินี เพื่อจัดตั้งโตะหมูประดิษฐาน

พระฉายาลักษณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯพระบรม

ราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานกรอบไทย รานกรอบไทย สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065050081 30/05/2022 - -

3295 ขออนุมัติซื้อยางในรถจักรยานยนตพวงขาง

ของคณะศึกษาศาสตร เนื่องจากยางลอหลัง

รั่ว จําเปนตองเปลี่ยนใหใชงานไดตามปกติ 

(เลขครุภัณฑ 5103003010002)

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทยเปลงปลั่ง (อูแกละ) นายสุวิทยเปลงปลั่ง (อูแกละ) สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065050078 30/05/2022 - -

3296 ขออนุมัติจัดทําปกเกียรติบัตร เพื่อมอบ

เกียรติบัตรใหแกบุคลากรในมหาวิทยาลัย

บูรพา ที่ปฏิบัติหนาที่จิตอาสาชวยปฏิบัติ

หนาที่ประจําศูนย Buu Covid Hotline

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนการพิมพ บางแสนการพิมพ คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065050215 01/06/2022 - -

3297 ขออนุมัติเบิกคาวัสดุซอมแซม เพื่อใชในการ

ซอมแซมรถเข็น และใชสําหรับวางทอสงน้ํา

ในการทําน้ําพุหนาอาคารศูนยกิจกรรมนิสิต

8,215.46 8,215.46 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065050213 01/06/2022 - -

3298 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ เพื่อใชสําหรับใชใน

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและอนุรักษ

สิ่งแวดลอม “เพิ่มพื้นที่สีเขียวดวยใจคิด เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม”

5,378.89 5,378.89 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060005 01/06/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3299 ขออนุมัติซื้อวัสดุโครงการ เพื่อใชสําหรับใชใน

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและอนุรักษ

สิ่งแวดลอม “เพิ่มพื้นที่สีเขียวดวยใจคิด เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม”

21,220.00 21,220.00 เฉพาะเจาะจง รานดินคุณภาพดี, นายธวัช 

 สมนึก, รานถุงดี และราน

รมไทร

รานดินคุณภาพดี, นายธวัช  สมนึก

, รานถุงดี และรานรมไทร

คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060003 01/06/2022 - -

3300 ขออนุมัติเบิกคาถายเอกสารงานกอสราง

กอสราง เพื่อจัดเก็บไวเปนขอมูลงานกอสราง

240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนการพิมพ บางแสนการพิมพ คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060040 06/06/2022 - -

3301 ขออนุมัติเบิกคาวัสดุซอมแซม เพื่อนํามาใช

ซอมที่รีดน้ําออกจากสนามกีฬา และเพื่อซอม

กอกอางลางหนาโรงพลศึกษา

4,408.40 4,408.40 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060042 06/06/2022 - -

3302 ขออนุมัติเบิกคาชุดตรวจ ATK เพื่อใชใน

โครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาสังคม “นัก

กิจกรรมพันธุใหมหัวใจอาสา” ตอนที่ 1 ราก

แกวบูรพา ณ วิทยาเขตสระแกว ระหวางวันที่

 15 – 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร  เกงการพานิช นายธนภัทร  เกงการพานิช คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060053 07/06/2022 - -

3303 ขออนุมัติเบิกคาอุปกรณทาสี เพื่อใชใน

โครงการอบรมแกนนําลูกไกตานภัยยาเสพติด

 Season 3 “แกนนําลูกไก หัวใจจิตอาสา 

รวมกันตานภัยยาเสพติด” ระหวางวันที่ 14 

มิถุนายน ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060050 07/06/2022 - -

3304 ขออนุมัติเบิกซื้อไสกรอกน้ํา เพื่อเปลี่ยน

ทดแทนของเดิมที่ชํารุด เสื่อมอายุการใชงาน

กับเครื่องกรองน้ําแอมเวย

9,680.00 9,680.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065050219 07/06/2022 - -

3305 ขออนุมัติเบิกทําปาย เพื่อใชในโครงการ

อบรมแกนนําลูกไกตานภัยยาเสพติด Season

 3 “แกนนําลูกไก หัวใจจิตอาสา รวมกันตาน

ภัยยาเสพติด” ระหวางวันที่ 14 มิถุนายน ถึง

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060046 07/06/2022 - -

3306 ขออนุมัติเบิกวัสดุซอมแซม เพื่อเปลี่ยน

ทดแทนของเดิมที่ชํารุด

8,371.68 8,371.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060051 07/06/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3307 ขออนุมัติจัดซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อใชใน

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ระดับปริญญาตรี

 ประจําปการศึกษา ในวันที่ 22 มิถุนายน 

พ.ศ. 2565

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร  เกงการพานิช นายธนภัทร  เกงการพานิช คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060066 07/06/2022 - -

3308 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิก

เงินคาจางเหมาบริการรถยนต

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูวดล  โกมลวัฒนพงศ นายภูวดล  โกมลวัฒนพงศ คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060109 09/06/2022 - -

3309 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิก

เงินคาจัดทําคลิปวิดีโอจราจร

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ  สิทธิชลธาร นายณัฐวุฒิ  สิทธิชลธาร คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060112 10/06/2022 - -

3310 ขออนุมัติเบิกคาจางจัดทําสถานที่กิจกรรม

ฐานการเรียนรู เพื่อใชในโครงการนิสิตจิต

อาสาพัฒนาสังคม “นักกิจกรรมพันธุใหม 

หัวใจอาสา” ตอนที่ 1 รากแกวบูรพา ณ 

วิทยาเขตสระแกว ระหวางวันที่ 15 – 17 

มิถุนายน พ.ศ. 2565

24,200.00 24,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพิน  จันทศร นางสาวยุพิน  จันทศร คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060200 20/06/2022 - -

3311 ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการจัดกิจกรรม 

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ระดับปริญญาตรี

 ประจําปการศึกษา 2565 ในวันที่ 22 ม.ิย. 

65

98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนพร  จันทร นางสาวธนพร  จันทร คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060197 20/06/2022 - -

3312 ขออนุมัติจัดจางพิมพโปสเตอรและการด เพื่อ

สําหรับเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการ

ติดตอสื่อสารของแตละงานในกองกิจการนิสิต

 และแจกนิสิตใหมสําหรับกรอกขอมูลการ

ติดตอ

29,490.00 29,490.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช  สุทธิเรือง นายไพรเดช  สุทธิเรือง คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060210 21/06/2022 - -

3313 ขออนุมัติเบิกคาซอมเครื่องกรองน้ําสระวาย

น้ํา เนื่องจากมอเตอรไหม จึงตองซอมแซมให

กลับมาใชงานไดตามปกติ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย นายสายัณห พึ่งสังวาลย คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060224 22/06/2022 - -

3314 ขออนุมัติซื้อวัสดุซอมแซม เพื่อใชในการ

ซอมแซมทอภายในหองน้ําบนสระวายน้ํา 

และตอทอเขาหองน้ําโรงยิมมวย

1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060226 22/06/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3315 ขออนุมัติเบิกซอมเครื่องปรับอากาศ 

เนื่องจากไมทําความเย็นจึงตองซอมแซมให

กลับมาทําความเย็นไดปกติ

13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.ที.

แอร แอนด เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.ที.แอร 

แอนด เซอรวิส

คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060225 22/06/2022 - -

3316 ขออนุมัติเบิกคาอุปกรณจัดสวน เพื่อสําหรับ

ใชแยกตนไม จัดใหสวยงาม ที่อาคารศูนย

กิจกรรมนิสิต

7,700.00 7,700.00 เฉพาะเจาะจง รานอัศนัยเครื่องปนดินเผา รานอัศนัยเครื่องปนดินเผา คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060223 22/06/2022 - -

3317 ขออนุมัติเบิกคาสีและอุปกรณทาสี เพื่อทาสี

รองอัฒจันทรและประรําพิธีสนามกลาง 

เนื่องจากสีเดิมเสื่อมสภาพตามการใชงาน

63,707.80 63,707.80 เฉพาะเจาะจง หจก.เสงี่ยมพรพาณิชย หจก.เสงี่ยมพรพาณิชย คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060228 22/06/2022 - -

3318 ขออนุมัติจัดซื้อโทรศัพท เนื่องจากของเดิม

เสียไมสามารถใชงานได จึงตองซื้อใหมมา

ทดแทน

5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060227 22/06/2022 - -

3319 จัดซื้อชุดตรวจ ATK และวัสดุสํานักงาน เพื่อ

ใชในโครงการสรางภูมิคุมใจใหวัยอยางลอง 

ประจําปการศึกษา 2565

11,320.00 11,320.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร  เกงการพานิช 

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

นายธนภัทร  เกงการพานิช บริษัท

 บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060250 24/06/2022 - -

3320 ขออนุมัติจัดจางเปลี่ยนกุญแจประตูกระจก

อลูมิเนียมบานสวิ่งคู เนื่องจากไมสามารถ

เปด-ปดได ที่หองสํานักงานกองทุนเงินใหกูยืม

เพื่อการศึกษา

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเทิดศักดิ์  รัศมี นายเทิดศักดิ์  รัศมี คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060272 27/06/2022 - -

3321 ขออนุมัติจางทําปาย เพื่อใชเปนของที่ระลึก

ในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ

ระหวางมหาวิทยาลัยบูรพากับสมาคมกีฬา

เชียรแหงประเทศไทย ในวันที่ 29 ม.ิย. 65

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060281 27/06/2022 - -

3322 ขออนุมัติเบิกคาซอมเครื่องพิมพ  เนื่องจาก

เสียจนไมสามารถใชงานได จึงจําเปนตอง

ซอมแซมเพื่อใหกลับมาใชงานไดตามปกติ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060274 27/06/2022 - -

3323 ขออนุมัติจางเปลี่ยนทอเครื่องกรองทรายสระ

วายน้ํา เนื่องจากทอสงน้ําเขาและออกจากถัง

กรองทรายใดเกิดการรั่ว จํานวน 2 จุด จึง

ตองตัดเปลี่ยนทอใหม หมายเลขครุภัณฑ 

56080930100001

15,060.00 15,060.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์  โฉมจังหวัด นายวีระศักดิ์  โฉมจังหวัด คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060273 27/06/2022 - -

หนา้ 364



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3324 ขออนุมัติเบิกคาของที่ระลึก เพื่อใชเปนของที่

ระลึกในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความ

รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยบูรพากับสมาคม

กีฬาเชียรแหงประเทศไทย ในวันที่ 29 ม.ิย. 

65

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง รานแมสุภาพร ขาว

หลามช็อต

รานแมสุภาพร ขาวหลามช็อต คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060280 27/06/2022 - -

3325 ขออนุมัติซอมและวางทอระบายน้ําหองน้ํา 

เนื่องจากทอระบายน้ําโรงพลศึกษา 2 อุดตัน

มีรากไมเขาไปในทอระบายน้ํา ทําใหหองน้ํา

หญิงไมสามารถใชงานได

16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์  โฉมจังหวัด นายวีระศักดิ์  โฉมจังหวัด คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060270 27/06/2022 - -

3326 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุซอมแซม เพื่อใชในการ

ซอมแซมอุปกรณประจําสนามกีฬาที่ชํารุด

1,612.49 1,612.49 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060271 27/06/2022 - -

3327 ขออนุมัติเบิกคาจางลางทําความสะอาดแอร

ในรถยนตเนื่องจากหนูเขาไปตายในหอง

เครื่อง และทํากุญแจสําหรับไขเปดปด

สํานักงาน งานบริหารทั่วไป

2,390.00 2,390.00 เฉพาะเจาะจง รานดําแอร และรานกมลกุญแ  รานดําแอร และรานกมลกุญแจ คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060287 28/06/2022 - -

3328 ขออนุมัติปรับปรุงหองสหกรณรานคาเดิม 

เพื่อปรับปรุงเปนหองสํานักงานของงาน

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา อาคารศูนย

กิจกรรมนิสิต

248,000.00 248,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PO0206065060006 28/06/2022 - -

3329 ขออนุมัติเบิกคาอุปกรณ เพื่อใชในโครงการ

ปฐมนิเทศนิสิตใหม ประจําปการศึกษา 2565

 ในวันที่ 22 ม.ิย. 65

6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060285 28/06/2022 - -

3330 ขออนุมัติเบิกคาจางแปลเอกสารหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค

การแพทย คณะสหเวชศาสตร จากภาษาไทย

 เปนภาษาอังกฤษ เพื่อสําหรับเตรียมการ

ขอรับการตรวจรับรองหลักสูตรตามเกณฑ 

AUN-QA โดยเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูร  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065050206 01/06/2022 - -

หนา้ 365



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3331 ขออนุมัติเบิกคาอุปกรณสัญญาณเสียง เพื่อ

นําไปใชกับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่อง

คอมพิวเตอรโนตบุคเพื่อขยายเสียง

2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065050217 06/06/2022 - -

3332 ขออนุมัติเบิกคากระเชา เพื่อมอบใหวิทยากร 

โครงการอบรม เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ

อาจารยระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 17 ม.ิย. 65

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานวนิดา รานวนิดา คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060062 07/06/2022 - -

3333 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิก

เงินคาจางเหมาบริการรถยนต

33,660.00 33,660.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060106 09/06/2022 - -

3334 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาชุดตรวจโควิด ATK

1,520.00 1,520.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม 

บูรพา ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม บูรพา 

ซัพพลาย

คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060103 09/06/2022 - -

3335 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาเสื้อกิจกรรม

9,840.00 9,840.00 เฉพาะเจาะจง ราน นานาปก ราน นานาปก คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060105 09/06/2022 - -

3336 ขออนุมัติเบิกคาปายไวนิล เพื่อใชในโครงการ

บรรยายสาธารณะ เพื่อฉลองการครบรอบ 67

 ป มหาวิทยาลัยบูรพา ระหวางวันที่ 1 – 29 

กรกฎาคม พ.ศ. 2565

5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060260 24/06/2022 - -

3337 ขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อชอดอกไม เพื่อ

มอบใหวิทยากรโครงการบรรยายสาธารณะ 

เพื่อฉลองการครบรอบ 67 ป มหาวิทยาลัย

บูรพา ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง กับรานบานดอกไม กับรานบานดอกไม คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060254 24/06/2022 - -

3338 ขออนุมัติจัดซื้อกระเชา เพื่อมอบใหวิทยากร

โครงการบรรยายสาธารณะ เพื่อฉลองการ

ครบรอบ 67 ป มหาวิทยาลัยบูรพา ระหวาง

วันที่ 1 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

92,000.00 92,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา  เลาะหมุด นางสาวอารียา  เลาะหมุด คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060255 24/06/2022 - -

3339 ขออนุมัติจัดจางออกแบบประชาสัมพันธ

โครงการ เพื่อสําหรับใชในโครงการบรรยาย

สาธารณะ เพื่อฉลองการครบรอบ 67 ป 

มหาวิทยาลัยบูรพา ระหวางวันที่ 1 - 29 

กรกฎาคม พ.ศ. 2565

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง WASAN BOONSOMTOB WASAN BOONSOMTOB คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060257 24/06/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3340 ขออนุมัติจัดซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อใชใน

โครงการบรรยายสาธารณะ เพื่อฉลองการ

ครบรอบ 67 ป มหาวิทยาลัยบูรพา ระหวาง

วันที่ 1 – 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

15,770.00 15,770.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม 

บูรพา ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม บูรพา 

ซัพพลาย

คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060262 24/06/2022 - -

3341 ขออนุมัติเบิกซื้อจานบันทึกขอมูลภานอก 

เพื่อนํามาใชในการเก็บสํารองขอมูลของงาน

พัฒนาหลักสูตรและการสอนและงานพัฒนา

คุณภาพ

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด คุณภาพที่ดี และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060276 27/06/2022 - -

3342 ขออนุมัติเบิกคาจางเย็บเลมและเขาปก

เอกสาร เพื่อจัดทํารูปเลมเอกสาร

ประกอบการชี้แจงเสนอตอคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา

16,680.00 16,680.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส รานพรอมพรรณ เซอรวิส มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม PR0206065060204 20/06/2022 - -

3343 ขออนุมัติจัดจางทําปายไวนิล เพื่อใชในการจัด

โครงการสัมมนาผูบริหารเพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยบูรพา ระหวางวันที่ 2 – 5 

มิถุนายน พ.ศ. 2565

577.80 577.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม PR0206065060008 01/06/2022 - -

3344 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ เพื่อใชในการจัด

โครงการสัมมนาผูบริหารเพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยบูรพา ระหวางวันที่ 2 – 5 

มิถุนายน พ.ศ. 2565

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง เจหมวยไขสด เจหมวยไขสด มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม PR0206065060009 01/06/2022 - -

3345 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในการจัด

โครงการสัมมนาผูบริหารเพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยบูรพา ระหวางวันที่ 2 – 5 

มิถุนายน พ.ศ. 2565

830.00 830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม PR0206065060032 02/06/2022 - -

3346 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซม

สายสัญญาณภาพโปรเจคเตอร

1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาต่ําที่สุด PR2600065060015 06/06/2022 - -
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3347 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อลูกบาสและลูก

แชรบอล

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สุมาลี มิว

สิค แอนด สปอรต และ

บริษัท ซี อาร ซี สปอรต 

จํากัด

หางหุนสวนจํากัด สุมาลี มิวสิค 

แอนด สปอรต และบริษัท ซี อาร 

ซี สปอรต จํากัด

ราคาต่ําที่สุด PR2600065060019 07/06/2022 - -

3348 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อแบตเตอรี่

สําหรับเครื่องสํารองไฟ

3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง รานธนาดล รานธนาดล ราคาต่ําที่สุด PR2600065060017 07/06/2022 - -

3349 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุ

คอมพิวเตอร

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2600065060024 09/06/2022 - -

3350 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมชวง

ลางรถยนต นง 9315

30,816.00 30,816.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญสงเจริญยิ่งออโต

เซอรวิส จํากัด

บริษัท บุญสงเจริญยิ่งออโตเซอรวิส

 จํากัด

ราคาต่ําที่สุด PR2600065060032 13/06/2022 - -

3351 ขอความเห็นชอบในการจางเหมายาย

เครื่องปรับอากาศ

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล สมพร นายสมพล สมพร ราคาต่ําที่สุด PR2600065060034 13/06/2022 - -

3352 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมชัก

โครก อาคารหอพัก

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล สมพร นายสมพล สมพร ราคาต่ําที่สุด PR2600065060035 13/06/2022 - -

3353 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อน้ําจืด สําหรับ

อาคารเรียน

4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นายชลอ กองวาจา นายชลอ กองวาจา ราคาต่ําที่สุด PR2600065060033 13/06/2022 - -

3354 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมลิฟต

โดยสาร

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด เซอรวิส จํากัด

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด 

เซอรวิส จํากัด

ราคาต่ําที่สุด PR2600065060038 15/06/2022 - -

3355 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุซอมบํารุง 3,660.00 3,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น

เตอร จํากัด (มหาชน)

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน)

ราคาต่ําที่สุด PR2600065060039 15/06/2022 - -

3356 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมชัก

โครก ภายในหองพัก อาคารหอพักวิทยาลัย

นานาชาติ

4,250.00 4,250.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล สมพร นายสมพล สมพร ราคาต่ําที่สุด PR2600065060044 20/06/2022 - -

3357 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อน้ําจืด สําหรับ

อาคารเรียนวิทยาลัยนานาชาติ

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชลอ กองวาจา นายชลอ กองวาจา ราคาต่ําที่สุด PR2600065060042 20/06/2022 - -

3358 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อปุยตนไม 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง สวนเอเดน สวนเอเดน ราคาต่ําที่สุด PR2600065060043 20/06/2022 - -

3359 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อบัตรผานเขา-

ออก

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอวิท คอมมูนิเคชั่น 

จํากัด

บริษัท เอวิท คอมมูนิเคชั่น จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2600065060045 21/06/2022 - -

3360 ขอความเห็นชอบในการจางเหมาตรวจเช็ค

รอยรั่วและระบบแกส หอง CANTEEN

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลายส 

จํากัด

บริษัท แสงเอกซัพพลายส จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2600065060046 21/06/2022 - -
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3361 ขอความเห็นชอบในการจัดจางเดินสายปลั๊ก

ไฟฟา สายLAN สายโทรศัพท สายไฟฟา 

และทาสีฆาเชื้อราหอง IC115

22,042.00 22,042.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาต่ําที่สุด PR2600065060047 21/06/2022 - -

3362 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใชในงาน

ซอมบํารุง

4,870.00 4,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น

เตอร จํากัด (มหาชน)

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน)

ราคาต่ําที่สุด PR2600065060048 21/06/2022 - -

3363 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุจัดบอรด

ประชาสัมพันธ

477.00 477.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2600065060049 22/06/2022 - -

3364 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 

100 แพ็ค

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

ราคาต่ําที่สุด PR2600065060054 24/06/2022 - -

3365 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อน้ําจืด สําหรับ

อาคารวิทยาลัยนานาชาติ

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชลอ กองวาจา นายชลอ กองวาจา ราคาต่ําที่สุด PR2600065060057 27/06/2022 - -

3366 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซม

ภายในหองพัก อาคารหอพักวิทยาลัย

นานาชาติ

12,200.00 12,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล สมพร นายสมพล สมพร ราคาต่ําที่สุด PR2600065060058 27/06/2022 - -

3367 ขอความเห็นชอบในการจัดจางปมกุญแจ 1,290.00 1,290.00 เฉพาะเจาะจง กมล การกุญแจ กมล การกุญแจ ราคาต่ําที่สุด PR2600065060056 27/06/2022 - -

3368 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมและ

ทาสีผนังภายนอกอาคาร

86,900.00 86,900.00 เฉพาะเจาะจง โหนง เจริญกอสราง โหนง เจริญกอสราง ราคาต่ําที่สุด PO2600065060005 28/06/2022 - -

3369 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุใชใน

สํานักงาน

7,780.99 7,780.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาต่ําที่สุด PR2600065060062 29/06/2022 - -

3370 ขออนุมัติเสนอจางทําเอกสารในโครงการ

พัฒนาความรูและความเขาใจการบริหาร

จัดการตามเกณฑ EdPEx

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส/

ราคาที่เสนอ 800

รานพรอมพรรณ เซอรวิส/ราคาที่

ตกลงจาง 800

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065060003 02/06/2022 - -

3371 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 10 ถัง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่เสนอ 400 น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 400 มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065060010 07/06/2022 - -

3372 ขออนุมัติจางทําเลมรายงานผลการทํา

กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยฯ 

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจําป 

2563 (ฉบับสมบูรณ)

5,720.00 5,720.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส/

ราคาที่เสนอ 5,720

รานพรอมพรรณ เซอรวิส/ราคาที่

ตกลงจาง 5,720

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065060013 16/06/2022 - -

3373 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร จํานวน ๓ 

เครื่อง

62,755.50 62,755.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด/ราคาที่เสนอ 

62755.50

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด/

ราคาที่ตกลงซื้อ 62755.50

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065060016 17/06/2022 - -
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3374 ขออนุมัติจัดซื้อโซฟา จํานวน 1 ตัว 13,900.00 13,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร/

ราคาที่เสนอ 13,900

หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร/ราคาที่

ตกลงซื้อ 13,900

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065060017 17/06/2022 - -

3375 ขออนุมัติเสนอซื้อรถเข็น จํานวน 1 คัน 5,057.89 5,057.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมารท เบสทยายส 

จํากัด (สํานักงานใหญ)/

ราคาที่เสนอ 5,057.89

บริษัท สมารท เบสทยายส จํากัด 

(สํานักงานใหญ)/ราคาที่ตกลงซื้อ 

5,057.89

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065060019 21/06/2022 - -

3376 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน 1,624.02 1,624.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด/ราคาที่เสนอ 

1,624.02

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/

ราคาที่ตกลงซื้อ 1,624.02

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065060023 22/06/2022 - -

3377 ขออนุมัติเสนอซื้อกระดาษเช็ดมือ 4,964.80 4,964.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร

เทรดดิ้ง จํากัด/ราคาที่เสนอ

 4,964.80

บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง

 จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ 4,964.80

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065060022 22/06/2022 - -

3378 ขออนุมัติเสนอจางคาจัดทําเลมรางรายงาน

การทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการ

วิจัยฉบับสมบูรณ ระดับปริญญาโท และ

ปริญญาเอก ประจําปงบประมาณ 2564

6,050.00 6,050.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส/

ราคาที่เสนอ 6,050

รานพรอมพรรณ เซอรวิส/ราคาที่

ตกลงจาง 6,050

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065060026 27/06/2022 - -

3379 ขออนุมัติซื้อ วัสดุฝกใชในการปฎิบัติการ

วิศวกรรมอุตสาหการ

199,655.58 199,655.58 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย ซีซีพาณิชย เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065060001 01/06/2022 - -

3380 ขออนุมัติจัดซื้อ ผาฟางฟา 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065060012 06/06/2022 - -

3381 ขออนุมัติจัดจาง ซอมแซมและเปลี่ยนอะไหล

เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ 

4120-001-0001-240/52, 

4120-001-0001-241/52, 

590101401000562 จํานวน 3 รายการ 

(รายละเอียดแสดงดังเอกสารแนบ)

9,416.00 9,416.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.ที.

แอร แอนด เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.ที.แอร 

แอนด เซอรวิส

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065060013 06/06/2022 - -

3382 ขออนุมัติจัดซื้อกรอบรูปใสวุฒิบัตร A4 

จํานวน 21 อัน คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

2,520.00 2,520.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.

พานิช

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065060015 06/06/2022 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3383 ขออนุมัติจัดซื้อ เหล็กรูปพรรณ (Flat Bar, 

Square Bar, Round Bar จํานวน ๑๑ 

รายการ (รายละเอียดแสดงดังเอกสารแนบ)

98,654.00 98,654.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็น.ด.ีสตีล 

จํากัด

บริษัท ชลบุรี เอ็น.ด.ีสตีล จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065060002 06/06/2022 - -

3384 ขออนุมัติจัดซื้อ วัสดุไฟฟา (เตารับคูเสียบขา

มีกราวด, ฝาหนากาก, สวิตซทางเดียว, ขอตอ

เกลียวตัวผู, ทอ UPC ฯลฯ) จํานวน ๓๕ 

รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

31,857.11 31,857.11 เฉพาะเจาะจง รานศรีพลัง พาณิชย รานศรีพลัง พาณิชย เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065060003 06/06/2022 - -

3385 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ Saijo

 Denki ขนาด 25,000 BTU

1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065060018 07/06/2022 - -

3386 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่องฉาย 

Projecter ยี่หอ NEC รุน M300X คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนด

คุณลักษณะการจางแนบ

5,514.00 5,514.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอป

เมนท แอนด เซอรวิส จํากัด

บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเมนท 

แอนด เซอรวิส จํากัด

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065060019 07/06/2022 - -

3387 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมระบบทอน้ําและ

น้ําตกบอปลาอาคารเกษมจาติกวณิช คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนด

คุณลักษณะการจางแนบ

25,466.00 25,466.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลคอนท จํากัด บริษัท พิลคอนท จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065060006 09/06/2022 - -

3388 ขออนุมัติจาง บอรดโครงเหล็กพรอมฐานราก

 1 ชุด

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลคอนท จํากัด บริษัท พิลคอนท จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065060008 14/06/2022 - -

3389 ขออนุมัติซื้อสแกนเนอร สําหรับงานเก็บ

เอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 3

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065060009 14/06/2022 - -

3390 ขออนุมัติจัดจางงานซอมแซมเครื่องอัด

อากาศแบบสกรู

70,406.00 70,406.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร ฮอรส 

คอมเพรสเซอร (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท แอร ฮอรส คอมเพรสเซอร 

(ประเทศไทย) จํากัด

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065060010 15/06/2022 - -

3391 เพื่อขออนุมัติจัดซื้อ วัสดุอุปกรณไฟฟา 21 

รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

10,522.00 10,522.00 เฉพาะเจาะจง เอพี. แอรเซอรวิส แอนด 

อิเล็คทริค ซัพพลาย

เอพี. แอรเซอรวิส แอนด อิเล็คท

ริค ซัพพลาย

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065060011 17/06/2022 - -

3392 ขออนุมัติจัดจางซอมเเซมเครื่องปรับอากาศ 2

 รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง เอพี. แอรเซอรวิส แอนด 

อิเล็คทริค ซัพพลาย

เอพี. แอรเซอรวิส แอนด อิเล็คท

ริค ซัพพลาย

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065060052 17/06/2022 - -

3393 ขออนุมัติจัดซื้อ คาของที่ระลึก 2รายการ 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

1,320.00 1,320.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา  

'0994000249357

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา  '0994000249357

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065060053 17/06/2022 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3394 ขออนุมัติจัดซื้อ คาชุดตรวจ ATK  1 รายการ

 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

3,120.00 3,120.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชน คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

'0994000249357

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย

บูรพา '0994000249357

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065060054 17/06/2022 - -

3395 ขออนุมัติจัดจางเชารถยนต ไป-กลับ คณะ

วิศวกรรมศาสตร ม.บูรพา จ.ชลบุรี - 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจาง

แนบ

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรุง พาทีชอบ นายรุง พาทีชอบ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065060056 20/06/2022 - -

3396 ขออนุมัติจัดจางยายสายไฟฟาแรงสูงเขาตัว

อาคาร จํานวน 1 งาน คณะวิศวกรรมศาสตร

 ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการ

จางแนบ

82,871.50 82,871.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ณภัค อี

เล็กทริก

หางหุนสวนจํากัด ณภัค อีเล็กทริก เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065060012 20/06/2022 - -

3397 ขออนุมัติจัดจางทําสื่อประชาสัมพันธคณะ

วิศวกรรมศาสตร จํานวน 1 งาน คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนด

คุณลักษณะการจางแนบ

15,210.05 15,210.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065060013 20/06/2022 - -

3398 ขออนุมัติจัดจางทําผนังหองน้ําสําเร็จรูป 

จํานวน 1 งาน คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจาง

แนบ

90,736.00 90,736.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม พาติชั่น เซ็น

เตอร จํากัด

บริษัท สยาม พาติชั่น เซ็นเตอร 

จํากัด

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065060014 20/06/2022 - -

3399 ขออนุมัติ จางเหมาบริการผูปฏิบัติงานดาน

การสอบเทียบเครื่องมือวัด ณ ศูนยสอบ

เทียบฯ คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 1 ราย

 ตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 65 - 30 ก.ย. 65 

รายละเอียดดังเอกสารแนบทาย

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมรเทพ จูสวัสดิ์ นายอมรเทพ จูสวัสดิ์ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065060015 21/06/2022 - -

3400 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องผลิตน้ําปราศจาก

ไอออน (เปลี่ยน Display board , ติดตั้งชุด

ปองกันไฟฟาตก-ไฟฟากระชาก) รายละเอียด

ดังเอกสารแนบ

19,700.00 19,700.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน  ฮะสุน นายระพิน  ฮะสุน เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065060016 21/06/2022 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3401 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเคมีและอุปกรณ

วิทยาศาสตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

92,535.74 92,535.74 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีแอนด

เอ็น ไฮเทค เคมีคอล

หางหุนสวนจํากัด พีแอนดเอ็น 

ไฮเทค เคมีคอล

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065060017 21/06/2022 - -

3402 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับการเรียนการสอน

 จํานวน 10 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร 

ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อ

แนบ

59,280.00 59,280.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.

พานิช

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065060018 21/06/2022 - -

3403 ขออนุมัติจัดซื้อ SKC-S Cleaner / 

Remover, SKL-SP2 Red Penetrant, 

SKD-S2 Developer จํานวน 3 รายการ 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

13,353.60 13,353.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.ว.ีเอ็ม. กรุป จํากัด บริษัท ซี.ว.ีเอ็ม. กรุป จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065060022 24/06/2022 - -

3404 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องโปรเจคเตอร 

จํานวน 4 เครื่อง รายละเอียดดังเอกสารแนบ

55,854.00 55,854.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ สแควร จํากัด บริษัท เอ สแควร จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065060024 24/06/2022 - -

3405 ขออนุมัติซื้อ คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรบริหาร

จัดการประชุมออนไลน (Software Video 

Conference) ดังรายละเอียดแนบ

71,904.00 71,904.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัน-ทู-ออล จํากัด บริษัท วัน-ทู-ออล จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065060025 27/06/2022 - -

3406 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องจายแอลกอฮอร 

อัตโนมัต-ิไรสัมผัส จํานวน 6 เครื่อง คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนด

คุณลักษณะการซื้อแนบ

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณอีเลคทริค ราน กฤษณอีเลคทริค เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065060026 28/06/2022 - -

3407 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมบํารุงมอเตอร

ระบายอากาศ (โรงอาหาร) จํานวน 1 งาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบ

กําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

6,922.90 6,922.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065060089 28/06/2022 - -

3408 ขออนุมัติจัดจางเชาเหมายานพาหนะ (รถตู

ปรับอากาศ ไป-กลับ ม.บูรพา - The 

Athenee Hotel, a Luxury Collection 

Hotel, Bangkok) ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน 1 คัน ดังรายละเอียด

ใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภูศรี นายศุภพล ภูศรี เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR0700065060090 28/06/2022 - -

3409 เพื่อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสายไฟและอื่นๆ 80 

รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

72,745.00 72,745.00 เฉพาะเจาะจง เอพี. แอรเซอรวิส แอนด 

อิเล็คทริค ซัพพลาย

เอพี. แอรเซอรวิส แอนด อิเล็คท

ริค ซัพพลาย

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065060027 28/06/2022 - -
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ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3410 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเบนซินธรรมดา  ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร/

203538003147

หจก. ธิดามหานคร/

203538003147

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

00/01/1900 30/06/2022 - -

3411 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง ดัง

รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง / 3202007174

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง /

 3202007174

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

00/01/1900 30/06/2022 - -

3412 ขออนุมัติจัดซื้อ MSI20X50SCA Cylinder 

Airtac, GAFR20008S/PT FR.UNIT Airtac,

 HSV08 Hane Slide Airtac ฯลฯ จํานวน 7

 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

17,153.44 17,153.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโดรเมติก ทูล จํากัด บริษัท ไฮโดรเมติก ทูล จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PO0700065060028 30/06/2022 - -

3413 จัดจางซอมรถยนตโดยสาร 12 ที่นั่ง จํานวน 

1 คัน รายละเอียดการซอมเช็คระยะ 

270,000 กม. หมายเลขครุภัณฑ 

5303001010001

2,724.22 2,724.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนตชลบุรี ผู

จําหนายโตโยตา จํากัด 

สาขาหนองมนบางพระ      

     ราคาที่เสนอฯ 2,724.22

 บาท

บริษัท ไทยยนตชลบุรี ผูจําหนาย

โตโยตา จํากัด สาขาหนองมน

บางพระ           ราคาที่ตกลงฯ 

2,724.22 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065060001 01/06/2022 - -

3414 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 6 รายการ 5,026.00 5,026.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

5,026.00 บาท

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

 ราคาที่ตกลงฯ 5,026.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065060003 07/06/2022 - -

3415 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 84 ถัง 2,940.00 2,940.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน 

ราคาที่เสนอฯ 2,940.00 

บาท

ราน น้ําดื่มบานและสวน ราคาที่

ตกลงฯ 2,940.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065060010 08/06/2022 - -

3416 จัดจางทําสติกเกอรฯ จํานวน 2 รายการ 866.70 866.70 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชัยพัฒน 

ศิลปและโฆษณา ราคาที่

เสนอฯ 866.70 บาท

หางหุนสวนจํากัด ชัยพัฒน ศิลป

และโฆษณา ราคาที่ตกลงฯ 

866.70 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065060011 08/06/2022 - -

3417 จัดซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 1,693.62 1,693.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

1,693.00 บาท

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 

ราคาที่ตกลงฯ 1,693.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065060012 10/06/2022 - -

3418 จัดจางทําปาย ไวนิล ขนาด 6.75X2.7 m 

นวน 1 ปาย

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง รานศูนยพิมพที-แม็กซ 

ดีไซน ราคาที่เสนอฯ 

3,210.00 บาท

รานศูนยพิมพที-แม็กซ ดีไซน 

ราคาที่ตกลงฯ 3,210.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065060015 15/06/2022 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3419 จัดซื้อแมแบบเว็บไซตระบบจัดการการเรียน

การสอนออนไลน (Web siteTemplate)

จํานวน 1 ชุด

4,960.00 4,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาเรดดี้ จํากัด ราคา

ที่เสนอฯ 4,960.00 บาท

บริษัท อาเรดดี้ จํากัด ราคาที่ตก

ลงฯ 4,960.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065060019 22/06/2022 - -

3420 จัดซื้อแอลกอฮอล 75% ขนาด 3,800 มล. 

จํานวน 10 แกลลอน

7,900.02 7,900.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

7,900.02 บาท

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 

ราคาที่ตกลงฯ 7,900.02 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065060018 22/06/2022 - -

3421 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ 7,550.00 7,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

7,550.00 บาท

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด ราคาที่ตกลงฯ 7,550.00 

บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065060027 24/06/2022 - -

3422 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

550.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 

ราคาที่ตกลงฯ 550.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065060025 24/06/2022 - -

3423 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

7,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 

ราคาที่ตกลงฯ 7,000.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065060026 24/06/2022 - -

3424 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงาน

ประมวลผลระดับสูง จํานวน 1 เครื่อง

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

35,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 

ราคาที่ตกลงฯ 35,000.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PO1200065060001 27/06/2022 - -

3425 จัดจางงานตอพวงขางรถจักรยานยนต 

จํานวน 1 ชุด

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ อุตตมะรัตน 

ราคาที่เสนอฯ 14,000.00 

บาท

นายประสิทธิ์ อุตตมะรัตน ราคาที่

ตกลงฯ 14,000.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PO1200065060002 27/06/2022 - -

3426  จัดซื้อกระดานฟลิปชารท 75X106.50 ซม. 

จํานวน 5 ชุด

16,425.00 16,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

16,425.00 บาท

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 

ราคาที่ตกลงฯ 16,425.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PO1200065060003 29/06/2022 - -

3427 ขออนุมัติจัดจางลางใหญและตรวจเช็ค

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 6 เครื่อง

4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค ราคาที่

เสนอฯ 4,494.00 บาท

นิวทาวน เทคนิค ราคาที่ตกลงฯ 

4,494.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065060034 29/06/2022 - -

3428  จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 20 ตัว 71,800.00 71,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล

 จํากัด (มหาชน) ราคาที่

เสนอฯ 71,800.00 บาท

บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด

 (มหาชน) ราคาที่ตกลงฯ 

71,800.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PO1200065060004 29/06/2022 - -

หนา้ 375



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3429 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  

จํานวน 3 ตัว

7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

7,062.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 

ราคาที่ตกลงฯ 7,062.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065060038 30/06/2022 - -

3430 จัดจางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศฯ  

จํานวน 1 คัน

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม ราคาที่

เสนอฯ 3,000.00 บาท

นายโกมล ฤทธิ์งาม ราคาที่ตกลงฯ

 3,000.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065060035 30/06/2022 - -

3431 จัดซื้อตลับหมึกโทนเนอร HP LaserJet Pro 

200 color จํานวน 2 กลอง

6,780.00 6,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

6,780.00 บาท

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด ราคาที่ตกลงฯ 6,780.00 

บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065060036 30/06/2022 - -

3432 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว 2 รายการ

 สบูโฟมลางมือ 40 ชิ้น และเจลดับกลิ่น 30 

ชิ้น สําหรับใชภายในหองน้ําของอาคารเฉลิม

พระเกียรติ คณะการจัดการและการทองเที่ยว

4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065060001 01/06/2022 - -

3433 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสาร ประกอบการ

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตรประจําปการศึกษา 2564 

(SAR)

2,336.00 2,336.00 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065060002 01/06/2022 - -

3434 ขออนุมัติจางออกแบบโปสเตอร และวิดิทัศน

 8 ชิ้น 8 เครือขาย (สนับสนุนนิทรรศการ

เครือขาย) สําหรับใชในงาน โครงการงาน

วันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทํางาน 

(CWIE DAY) ครั้งที่ 12 ประจําป 2565

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบริพัฒน ฉันทโสภณ นายบริพัฒน ฉันทโสภณ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065060003 02/06/2022 - -

3435 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสารบรรจุวาระ

การประชุมสภามหาวิทยาลัย หลักสูตร ITM 

1,760 แผน

880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065060004 02/06/2022 - -

3436 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก 3 ชิ้น สําหรับมอบ

ใหประธานในพิธี ในโครงการงานวันสหกิจ

ศึกษาบูรณาการกับการทํางาน (CWIE DAY)

 ครั้งที่ 12 ประจําป 2565 (6มิย65)

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนเขาสามมุข วิสาหกิจชุมชนเขาสามมุข มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065060005 02/06/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3437 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสาร แบบฟอรม

การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร จํานวน 4,327 แผน เพื่อใชสําหรับ

เปนเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ

2,163.50 2,163.50 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065060041 14/06/2022 - -

3438 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก 2 ชิ้น สําหรับมอบ

ใหวิทยากร ในโครงการพัฒนาคุณภาพ

งานวิจัย ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2565

758.00 758.00 เฉพาะเจาะจง Top super market Top super market มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065060043 16/06/2022 - -

3439 ขออนุมัติซื้อชุดปฐมพยาบาล 2 ชุด สําหรับใช

ในโครงการสานสัมพันธนิสิตคณะการจัดการ

และการทองเที่ยว และตอนรับนิสิตใหม 

ประจําปการศึกษา 2565 (23, 30 มิย65)(7,

 21 กค65)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานยาเทพประสิทธิ์ รานยาเทพประสิทธิ์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065060046 22/06/2022 - -

3440 ขออนุมัติซื้อหนังสือเรียนประกอบการเรียน

การสอน รายวิชา 66563163 พฤติกรรม

ผูบริโภคและการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค

 จํานวน 18 เลม สําหรับนิสิตป.โท MBA

8,982.00 8,982.00 เฉพาะเจาะจง รานยาเทพประสิทธิ์ รานยาเทพประสิทธิ์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065060047 23/06/2022 - -

3441 ขออนุมัติจางถายเอกสารและเขาเลม 

ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา 

66951663 ธรรมาภิบาลและความ

รับผิดชอบตอสังคม จํานวน 41 เลม สําหรับ 

นิสิตป.โท

5,535.00 5,535.00 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065060049 24/06/2022 - -

3442 ขออนุมัติจางถายเอกสารและเขาเลม 

ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา 

66951863 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ จํานวน 40 

เลม สําหรับ นิสิตป.โท

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065060048 24/06/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3443 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสารและเขาเลม

รายงานประกันคุณภาพ 5 เลม (1,900แผน) 

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดําเนินงานที่เปนเลิศ (EdPEx) ประจําป

การศึกษา 2564 (25-26กค65)

950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065060062 29/06/2022 - -

3444 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต

ของคณะ ทะเบียน 1 กช 637 ชลบุรี สําหรับ

เดินทาง รับ-สง เอกสารภายในมหาวิทยาลัย

บูรพา

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายทอง หจก.วงศทรายทอง มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065060063 30/06/2022 - -

3445 จางจัดทําเอกสารเขาเลมหลักสูตร 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส/เสนอ

ราคา 480.00 บาท

รานลูกน้ําเซอรวิส/เสนอราคา 

480.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065060001 01/06/2022 - -

3446 จางเหมาบริการเชื่อมตอระบบ 59,850.00 59,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาเรดดี้ จํากัด 

(สํานักงานใหญ)/เสนอราคา

 59,850.00 บาท

บริษัท อาเรดดี้ จํากัด (สํานักงาน

ใหญ)/เสนอราคา 59,850.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO3900065060001 07/06/2022 - -

3447 ซื้อวัสดุสํานักงาน 23,187.00 23,187.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟวเจอรพลัส จํากัด/

เสนอราคา 23,187.00 บาท

บริษัท ฟวเจอรพลัส จํากัด/เสนอ

ราคา 23,187.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO3900065060002 09/06/2022 - -

3448 จางซอมแซมบํารุงรักษา 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสัตยา อินธิเดช/เสนอ

ราคา 5,600.00 บาท

นายสัตยา อินธิเดช/เสนอราคา 

5,600.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065060015 13/06/2022 - -

3449 จางเหมาบริการรถยนต 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ไทยพานิช/

เสนอราคา 2,500.00 บาท

นายสมชาย  ไทยพานิช/เสนอ

ราคา 2,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065060018 21/06/2022 - -

3450 ซื้อครุภัณฑ 90,450.00 90,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาเรดดี้ จํากัด 

(สํานักงานใหญ)/เสนอราคา

90,450.00 บาท

บริษัท อาเรดดี้ จํากัด (สํานักงาน

ใหญ)/เสนอราคา90,450.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO3900065060003 22/06/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3451 ขอซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 54,700.00 54,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสัตยา อินธิเดช/เสนอ

ราคา 54,700.00 บาท

นายสัตยา อินธิเดช/เสนอราคา 

54,700.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO3900065060004 24/06/2022 - -

3452 จางเหมาบริการ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนที อังคณาวิศัลย/เสนอ

ราคา 50,000.00 บาท

นายนที อังคณาวิศัลย/เสนอราคา

 50,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO3900065060005 24/06/2022 - -

3453 จางเหมาถายเอกสารจัดทําเลมงานประกัน

คุณภาพ

6,076.00 6,076.00 เฉพาะเจาะจง รานเปรมกมลการพิมพ/

เสนอราคา 6,076.00 บาท

รานเปรมกมลการพิมพ/เสนอราคา

 6,076.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065060025 30/06/2022 - -

3454 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 

ประจําเดือนเมษายน 2565

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

ที่ 6 ชลบุรี

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 6 

ชลบุรี

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030623 01/06/2022 - -

3455 ซื้อเครื่องเย็บกระดาษเขาเลม จํานวน 1 

เครื่อง

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย อมรเลิศวิทย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065050276 01/06/2022 - -

3456 ซื้อเทปพิมพอักษร ขนาด 9 มม. ดํา/เหลือง 

จํานวน 6 กลอง

3,480.00 3,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065050281 01/06/2022 - -

3457 ซื้อแบตเตอรี่สําหรับเครื่องสํารองไฟ จํานวน 

20 กอน

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง ไอที เอเวอรรีติง คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065050626 01/06/2022 - -

3458 ซื้อ Tracheostomy Stainless tube #7 

(11 mm) จํานวน 6 ชิ้น

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060001 01/06/2022 - -

3459 ซื้อ blade - OR #11 จํานวน 1000 ชิ้น 4,250.00 4,250.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060002 01/06/2022 - -

3460 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 6

 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060004 01/06/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3461 ซื้อ Stomach Tube #

16-100cm(NG)(020700) จํานวน 1500 ชิ้น

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เค แอล เฮลท 

แคร ซัพพลาย จํากัด

บริษัท เจ เค แอล เฮลท แคร ซัพ

พลาย จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060008 01/06/2022 - -

3462 ซื้อยา Tranexamic 250 mg/5 ml 

injection จํานวน 40 กลอง

48,792.00 48,792.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060009 01/06/2022 - -

3463 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน

 2 รายการ

11,684.40 11,684.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060011 01/06/2022 - -

3464 ขอซื้อวัสดุวิทยศาสตรทางการแพทยจํานวน 

3 รายการ

18,400.00 18,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล 

แอนด ซัพพลาย จํากัด

บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด 

ซัพพลาย จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060012 01/06/2022 - -

3465 ซื้อ Thermometer (Oral) จํานวน 120 ชิ้น 3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เค แอล เฮลท 

แคร ซัพพลาย จํากัด

บริษัท เจ เค แอล เฮลท แคร ซัพ

พลาย จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060014 01/06/2022 - -

3466 ซื้อ IV Set (0201) จํานวน 5000 ชิ้น 41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060015 01/06/2022 - -

3467 ซื้อยา Infant Food Premature จํานวน 2 

โหล

4,984.06 4,984.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060016 01/06/2022 - -

3468 ซื้อยา CAPD (1.5% Dext Low Cal) 5000

 ml จํานวน 23 กลอง , CAPD (2.5% Dext

 Low Cal) 5000 ml จํานวน 20 กลอง

68,048.79 68,048.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060017 01/06/2022 - -

3469 ซื้อยา Ciprofloxacin 500 mg tab จํานวน 

100 กลอง

17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด บริษัท โปลิฟารม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060019 01/06/2022 - -

3470 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจพีแอล เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เจพีแอล เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060021 02/06/2022 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3471 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 46,010.00 46,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060022 02/06/2022 - -

3472 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 77,429.48 77,429.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060024 02/06/2022 - -

3473 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 30,495.00 30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060025 02/06/2022 - -

3474 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060026 02/06/2022 - -

3475 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060027 02/06/2022 - -

3476 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 84,958.00 84,958.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060028 02/06/2022 - -

3477 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวเลอร เฮลธ จํากัด บริษัท เวเลอร เฮลธ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060029 02/06/2022 - -

3478 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 22,398.00 22,398.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060031 02/06/2022 - -

3479 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล 

แอนด ซัพพลาย จํากัด

บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด 

ซัพพลาย จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060032 02/06/2022 - -

3480 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 35,200.00 35,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟุคุโชว อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด

บริษัท ฟุคุโชว อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060033 02/06/2022 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3481 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 76,184.00 76,184.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060035 02/06/2022 - -

3482 ซื้อยา Bemiparin 7500 iu/0.3 ml 

injection จํานวน 15 กลอง

11,395.50 11,395.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060042 02/06/2022 - -

3483 ซื้อ 1.Thracheostomy tube #6 (CUFF) 

จํานวน 1 ชิ้น 2.3015-Tracheostomy 

tube#6 (Adjustable) จํานวน 2 ชิ้น

4,905.95 4,905.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060045 02/06/2022 - -

3484 ซื้อยา Tolvaptan 15 mg tablet จํานวน 

20 กลอง

81,320.00 81,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060046 02/06/2022 - -

3485 ซื้อยา Amino Acid 7.2% 500 ml 

injection จํานวน 96 ถุง

32,664.96 32,664.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060047 02/06/2022 - -

3486 ซื้อยา SmofKabiven CT 1600 KCal 

(1477 ml) จํานวน 20 ถุง

27,178.00 27,178.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060048 02/06/2022 - -

3487 ซื้อยา Hepatitis A 80u/0.5 ml vaccine 

จํานวน 50 กลอง

35,000.24 35,000.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060049 02/06/2022 - -

3488 ซื้อยา Insulin aspart 100u/ml 3 ml 

injection จํานวน 100 กลอง

88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060050 02/06/2022 - -

3489 ซื้อยา Insulin aspart30/PTM70u/ml 3 

ml injection จํานวน 100 กลอง

88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060051 02/06/2022 - -

3490 ซื้อยา Hepatitis A720 iu/ml+B20 

mcg/ml (1 ml/prefilled syr) จํานวน 50 

prefilled syr

44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060064 06/06/2022 - -

หนา้ 382



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3491 ซื้อยา Tdap vaccine + IPV vaccine 0.5 

ml จํานวน 30 prefilled syr

21,314.40 21,314.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060065 06/06/2022 - -

3492 ซื้อยา Tdap vaccine 0.5 ml จํานวน 100 

vial

50,290.00 50,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060066 06/06/2022 - -

3493 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 4

 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

51,681.00 51,681.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060069 06/06/2022 - -

3494 จางลับคมวัสดุอุปกรณทางการแพทย 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเกรท เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท โปรเกรท เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060070 06/06/2022 - -

3495 ซื้อ Needle -ปลอก ขนาด 0.25x40 mm 

จํานวน 100 กลอง

18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จงที (ไทย) อิมปอรต 

เอ็กซปอรต จํากัด

บริษัท จงที (ไทย) อิมปอรต เอ็กซ

ปอรต จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060073 06/06/2022 - -

3496 ซื้อเกาอี้สําหรับแพทย แบบเทาเหยียบ 

จํานวน 1 ชุด

78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ปกรณ

ภัณฑ เมดิคอล ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด ปกรณภัณฑ 

เมดิคอล ซัพพลาย

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065060006 06/06/2022 - -

3497 ซื้อกระดาษบันทึกคลิ่นไฟฟาหัวใจ

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ จํานวน 12 พับ

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060075 06/06/2022 - -

3498 ซื้อแบตเตอรี่ สําหรับเครื่องควบคุมการให

สารละลายหลอดเลือดดํา

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส 

โปร จํากัด

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060076 06/06/2022 - -

3499 ซื้อHemoflow F60S จํานวน 36 ชิ้น 17,325.00 17,325.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060077 06/06/2022 - -

3500 ซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา จํานวน 1

 ชุด

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล 

จํากัด

บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060079 06/06/2022 - -
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3501 ซื้อยา Water (sterile) 450 ml จํานวน 500

 ชุด

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จํากัด บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060082 06/06/2022 - -

3502 ซอมแซมและบํารุงรักษาระบบคิว 1,990.00 1,990.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง ไอที เอเวอรรีติง คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060083 06/06/2022 - -

3503 ซื้อยา Metoprolol 100 mg tablet จํานวน

 100 กลอง

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส 

(1979) จํากัด

บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส (1979) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060084 06/06/2022 - -

3504 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060085 06/06/2022 - -

3505 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล 

แอนด ซัพพลาย จํากัด

บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด 

ซัพพลาย จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060086 06/06/2022 - -

3506 ซื้อยา Fenofibrate Micronized 200 mg 

capsule จํานวน 150 กลอง

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส 

(1979) จํากัด

บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส (1979) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060087 06/06/2022 - -

3507 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท โคติส เฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060088 06/06/2022 - -

3508 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด 

จํากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060089 06/06/2022 - -

3509 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 5,430.00 5,430.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060090 06/06/2022 - -

3510 ซื้อยา Plai Oil Cream จํานวน 1900 หลอด 98,800.00 98,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060091 06/06/2022 - -
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ราคาที่เสนอ
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3511 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 82,390.00 82,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060092 06/06/2022 - -

3512 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด 

ซัพพลายส จํากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด ซัพ

พลายส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060093 06/06/2022 - -

3513 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 23,600.00 23,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด 

จํากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060094 06/06/2022 - -

3514 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด 

ซัพพลายส จํากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด ซัพ

พลายส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060095 06/06/2022 - -

3515 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย 

จํากัด

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060096 06/06/2022 - -

3516 ซื้อยา Frnoterol HBr 50 

mcg+ipratropium Br 20 mcg inhalation

 (200 dose) 300 ชุด

56,817.00 56,817.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060097 06/06/2022 - -

3517 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 24,182.00 24,182.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิค

วิปเมนท (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิควิป

เมนท (ประเทศไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060098 06/06/2022 - -

3518 ซื้อยา Salmeterol 50 mcg+fluticasone 

250 mcg/Puff accuhaler 60 dose 

จํานวน 200 ชุด

92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060099 06/06/2022 - -

3519 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 40,310.00 40,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด 

จํากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060100 06/06/2022 - -

3520 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 62,900.00 62,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060102 06/06/2022 - -

หนา้ 385



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3521 ซื้อยา CC:Etonogestrel 68 mg ฝง จํานวน

 30 กลอง

54,891.00 54,891.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060103 06/06/2022 - -

3522 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 32,600.00 32,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060104 06/06/2022 - -

3523 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 64,800.00 64,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060105 06/06/2022 - -

3524 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 14,900.00 14,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060106 06/06/2022 - -

3525 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 56,340.00 56,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด บริษัท เมดิไทม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060107 06/06/2022 - -

3526 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 26,857.00 26,857.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060108 06/06/2022 - -

3527 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 15,943.00 15,943.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด บริษัท เมดิไทม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060109 06/06/2022 - -

3528 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 30,100.00 30,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060110 06/06/2022 - -

3529 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060111 06/06/2022 - -

3530 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 27,600.00 27,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060112 06/06/2022 - -

หนา้ 386



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3531 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 39,388.00 39,388.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด บริษัท เมดิไทม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060113 06/06/2022 - -

3532 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 13,482.00 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด บริษัท เมดิไทม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060114 06/06/2022 - -

3533 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 26,900.00 26,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060115 06/06/2022 - -

3534 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 32,900.00 32,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060116 06/06/2022 - -

3535 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 31,583.00 31,583.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060117 06/06/2022 - -

3536 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060119 06/06/2022 - -

3537 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060120 06/06/2022 - -

3538 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060121 06/06/2022 - -

3539 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 52,900.00 52,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060122 06/06/2022 - -

3540 ซื้อยา Sacubitril 97.2 mg+Valsartan 

102.8 mg tablet จํานวน 20 กลอง

82,347.20 82,347.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060123 06/06/2022 - -

หนา้ 387



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3541 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060124 06/06/2022 - -

3542 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 37,950.00 37,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060125 06/06/2022 - -

3543 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060127 06/06/2022 - -

3544 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060128 06/06/2022 - -

3545 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 82,200.00 82,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด 

ซัพพลายส จํากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด ซัพ

พลายส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060129 06/06/2022 - -

3546 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 63,680.00 63,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จํากัด บริษัท เคเอส เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060130 06/06/2022 - -

3547 ซื้อยา Haemophilus influenzae type b 

vaccine + Tetanus toxoid จํานวน 5 

dose

2,188.15 2,188.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060131 06/06/2022 - -

3548 ซื้อยา Iodized oil fluid 480 mg/ml 10 

ml injection จํานวน 5 amp

69,550.00 69,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร 

(ไทยแลนด) จํากัด

บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทย

แลนด) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060132 06/06/2022 - -

3549 ซื้อยา D 5 W 100 ml จํานวน 600 ถุง 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060133 06/06/2022 - -

3550 ซื้อยา Carbocysteine lysine 90 mg/ml 

syr 120 ml จํานวน 20 ขวด

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร 

(ไทยแลนด) จํากัด

บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทย

แลนด) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060134 06/06/2022 - -

หนา้ 388



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3551 ซื้อยา Lactulose 66.7% syrup 100 ml 

จํานวน 1000 ขวด

43,800.00 43,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060135 06/06/2022 - -

3552 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 63,680.00 63,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จํากัด บริษัท เคเอส เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060136 06/06/2022 - -

3553 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060137 06/06/2022 - -

3554 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 48,295.00 48,295.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิค

วิปเมนท (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิควิป

เมนท (ประเทศไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060138 06/06/2022 - -

3555 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิค

วิปเมนท (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิควิป

เมนท (ประเทศไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060139 06/06/2022 - -

3556 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด บริษัท เมดิไทม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060140 06/06/2022 - -

3557 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิค

วิปเมนท (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิควิป

เมนท (ประเทศไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060141 06/06/2022 - -

3558 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 26,360.00 26,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิค

วิปเมนท (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิควิป

เมนท (ประเทศไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060142 06/06/2022 - -

3559 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิค

วิปเมนท (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิควิป

เมนท (ประเทศไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060143 06/06/2022 - -

3560 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 39,388.00 39,388.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด บริษัท เมดิไทม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060144 06/06/2022 - -

หนา้ 389



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3561 ซื้อยา Insulin N 100u/ml 10 ml 

injection จํานวน 50 vial

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060147 06/06/2022 - -

3562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด บริษัท พิลโก จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060148 06/06/2022 - -

3563 ซื้อ I Receptuaal suction Bag (flexliner)

 3000 CC จํานวน 300 ชิ้น

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060149 06/06/2022 - -

3564 ซื้อยา Piperacillin 4 gm+Tazobactam 

0.5 gm injection จํานวน 1000 vial

90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060150 06/06/2022 - -

3565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 1รายการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด บริษัท พิลโก จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060151 06/06/2022 - -

3566 ซื้อ Vasaline gauze 3*3 นิ้ว 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060152 06/06/2022 - -

3567 ซื้อยา Chlorhexidine 120 mg/100 ml 

180 ml จํานวน 360 ขวด

6,933.60 6,933.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060154 06/06/2022 - -

3568 ซื้อยา Risperidone 2 mg tablet จํานวน 

15 กลอง

19,950.00 19,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวฟารมา (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท นิวฟารมา (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060155 06/06/2022 - -

3569 ซื้อยา Lidocaine 1% + Epi 20 ml จํานวน

 10 กลอง

4,429.80 4,429.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060157 06/06/2022 - -

3570 ซื้อยา Lidocaine 2% + Epi 20 ml จํานวน

 10 กลอง

4,560.00 4,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060158 06/06/2022 - -

หนา้ 390



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3571 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 23 รายการ ตาม

บันทึกขอความแนบ

58,056.00 58,056.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย อมรเลิศวิทย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060159 06/06/2022 - -

3572 ซื้อยา Multivitamin tablet จํานวน 30 

กลอง

8,506.50 8,506.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน

 จํากัด

บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060160 06/06/2022 - -

3573 ซื้อยา Oxymetazol 0.025% nasal spray 

10 ml จํานวน 50 ขวด , Oxymetazol 

0.05% nasal spray 10 ml จํานวน 100 

ขวด

4,791.00 4,791.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน

 จํากัด

บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060161 06/06/2022 - -

3574 ซื้อยา Nortriptyline 10 mg tablet จํานวน

 10 กลอง , Nortriptyline 25 mg tablet 

จํานวน 10 กลอง

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060163 06/06/2022 - -

3575 ขอจางถายเอกสารแบบฟอรมโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยบูรพา รายการดังแนบ

53,520.00 53,520.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร บานคอมพิวเตอร คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065050153 07/06/2022 - -

3576 ซื้อแอลกอฮอลชนิดน้ําทําความสะอาดมือ 

1200 ml จํานวน 60 ถุง

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060168 07/06/2022 - -

3577 ซื้อ Silicon tube 7*11mm*15m จํานวน 6

 มวน

10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เค แอล เฮลท 

แคร ซัพพลาย จํากัด

บริษัท เจ เค แอล เฮลท แคร ซัพ

พลาย จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060171 07/06/2022 - -

3578 ซื้อ Oxygen Cannular (Adult) จํานวน 

1000 ชิ้น

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร 

จํากัด

บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060173 07/06/2022 - -

3579 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน

 2 รายการ

6,099.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060178 07/06/2022 - -

3580 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน

 3 รายการ

6,860.00 6,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร 

จํากัด

บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060179 07/06/2022 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3581 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 8

 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

99,296.00 99,296.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค 

(ประเทศไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060180 07/06/2022 - -

3582 ซื้อยา Rifampicin 300 mg capsule 

จํานวน 30 กลอง , Isoniazid 100 mg 

tablet จํานวน 20 ขวด

11,202.90 11,202.90 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060187 07/06/2022 - -

3583 ซื้อยา Furosemide 20 mg/2 ml 

injection จํานวน 1000 amp , 

Chlorpheniramine 10 mg/ml inj จํานวน

 1500 amp

8,710.00 8,710.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060188 07/06/2022 - -

3584 ซื้อยา Azithromycin 250 mg capsule 

จํานวน 30 กลอง

17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060189 07/06/2022 - -

3585 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 7 เครื่อง 83,780.00 83,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060191 07/06/2022 - -

3586 ซื้อ AV Set online BVM for 5008 จํานวน

 360 เสน

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060199 08/06/2022 - -

3587 ซื้อ Hemoflow HF80S จํานวน 60 ชิ้น 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060200 08/06/2022 - -

3588 ซื้อHemoflow F60S จํานวน 36 ชิ้น 17,325.00 17,325.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060201 08/06/2022 - -

3589 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

63,558.00 63,558.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060202 08/06/2022 - -

3590 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060203 08/06/2022 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3591 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060204 08/06/2022 - -

3592 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโน

สติคส

หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060205 08/06/2022 - -

3593 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโน

สติคส

หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060206 08/06/2022 - -

3594 ซื้อยา Vitamin B complex tablet จํานวน

 200 box

43,870.00 43,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060207 08/06/2022 - -

3595 ซื้อยา CM Nonionic 300 mg l/ml 50 ml

 จํานวน 3 กลอง

15,022.80 15,022.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060208 08/06/2022 - -

3596 ซื้อยา Budesonide 0.5 mg/2 ml จํานวน 

30 กลอง

19,934.10 19,934.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060209 08/06/2022 - -

3597 ซื้อยา Calcium carbonate 1500 mg 

tablet จํานวน 400 กลอง

84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060210 08/06/2022 - -

3598 ซื้อยา Bethanechol 10 mg tablet จํานวน

 140 กลอง

97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060211 08/06/2022 - -

3599 ซื้อยา Alverine 60 mg + Simethicone 

300 mg tablet จํานวน 200 กลอง

46,438.00 46,438.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060212 08/06/2022 - -

3600 ซื้อยา Octreotide 100 mcg/1 ml 

injection จํานวน 300 syringe

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060213 08/06/2022 - -
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3601 ซื้อยา Docusate 0.5% ear drop 15 ml 

จํานวน 100 ขวด

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060214 08/06/2022 - -

3602 ซื้อ EKG HELLIGE 226.166.05 

Mac1200(210*295*150sh) จํานวน 12 พับ

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060215 08/06/2022 - -

3603 ซื้อ 1.Wound Suction Draibage # 8 

จํานวน 250 เสน 2.Wound Suction 

Draibage #10 จํานวน 150 เสน

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร 

จํากัด

บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060216 08/06/2022 - -

3604 ซื้อ EKG paper 1/2 A4 Nihon Kohden 

NK210140/142RS จํานวน 48 พับ

23,520.00 23,520.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060217 08/06/2022 - -

3605 ซื้อ 3005-Tracheostomy Stainless tube

 #6 (10 mm) จํานวน 6 ชิ้น

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060218 08/06/2022 - -

3606 ซื้อยา Salbutamol sulfate 2.5 mg/2.5 

ml solution for nebulizer จํานวน 20 

กลอง

2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060220 08/06/2022 - -

3607 ซื้อ Granudacyn Solution 500 ml จํานวน

 6 ขวด

3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060221 08/06/2022 - -

3608 ซื้อยา Hydrocortisone 10 mg tablet 

จํานวน 50 ขวด

56,710.00 56,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060222 08/06/2022 - -

3609 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จํานวน 6 รายการ 61,632.00 61,632.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.แอสซิสต จํากัด บริษัท เค.ซี.แอสซิสต จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060223 08/06/2022 - -

3610 ซื้อยา Levofloxacin 250 mg/50 ml 

injection จํานวน 500 vial

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060224 08/06/2022 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

3611 ซื้อยา Zoledronic acid 4 mg/5 ml 

injection จํานวน 10 vial

15,000.01 15,000.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060226 08/06/2022 - -

3612 ซื้อ 11FR x 15CM (6”) Side By Side IJ 

DBL Temporary Set จํานวน 30 Set

63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย 

จํากัด

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060232 08/06/2022 - -

3613 ซื้อยา dT vaccine 0.5 ml injection 

จํานวน 100 box

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060237 08/06/2022 - -

3614 ซื้อยา Montelukast 4 mg tablet จํานวน 

30 กลอง

15,343.80 15,343.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060238 08/06/2022 - -

3615 ซื้อยา Magnesium sulfate 50% injection

 2 ml จํานวน 20 กลอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร

มาซูติคอล จํากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060239 08/06/2022 - -

3616 ซื้อยา PotassiumCl Elixir 6.67 mEq/5ml

 60 ml จํานวน 1000 ขวด

14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060240 08/06/2022 - -

3617 ซื้อยา Omeprazole 20 mg capsule 

จํานวน 400 กลอง

84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060241 08/06/2022 - -

3618 ซื้อยา Potassium Cl 20 mEq 10 ml 

injection จํานวน 10 กลอง

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมา อินโนวา 

จํากัด

บริษัท ฟารมา อินโนวา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060243 08/06/2022 - -

3619 ซื้อยา Cefditoren 200 mg tablet จํานวน

 80 กลอง

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060244 08/06/2022 - -

3620 ซื้อยา Cephalexin 250 mg cap จํานวน 

50 กลอง

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060246 08/06/2022 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

3621 ซื้อยา Adrenaline 1 mg/1 ml injection 

จํานวน 1000 amp

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060247 08/06/2022 - -

3622 ซื้อยา Cyclophosphamide 50 mg tablet

 จํานวน 30 กลอง

6,741.00 6,741.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญ

ฟารมาซี

หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060250 08/06/2022 - -

3623 ซื้อยา Fenoterol HBr 0.5 

mg+ipratroplum Br 1.25 mg/4 ml 

inhalation 200 dose จํานวน 30 กลอง

4,333.50 4,333.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060251 09/06/2022 - -

3624 ซื้อเชือกผูก Tube 10 mm. (10หลา/มวน) 

จํานวน 24 มวน

2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060255 09/06/2022 - -

3625 ซื้อ  Cast Gypsum - เฝอกปูน 6x3 yds 

จํานวน 240 มวน

7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060258 09/06/2022 - -

3626 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 4

 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

21,150.00 21,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060259 09/06/2022 - -

3627 ซื้อยา Clonidine HCl 0.15 mg tab จํานวน

 10 กลอง

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060260 09/06/2022 - -

3628 ซื้อ Silicone Foley Ballon Cath #16 

จํานวน 20 ชิ้น

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสเพอริเทค จํากัด บริษัท พรอสเพอริเทค จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060261 09/06/2022 - -

3629 ซื้อ 15.5 FR x 28 CM (11”) Titan HD 

Catheter Set จํานวน 10 Set

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย 

จํากัด

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060262 09/06/2022 - -

3630 ซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา จํานวน 2

 ชุด

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล 

จํากัด

บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060264 09/06/2022 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3631 ซอมรถกอลฟ 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว วิชชั่น เซอรวิส 

จํากัด

บริษัท นิว วิชชั่น เซอรวิส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060267 09/06/2022 - -

3632 ซื้อยา CefDinir 100 mg cap จํานวน 20 

กลอง

23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060269 10/06/2022 - -

3633 ซื้อยา Tenofovir Alafenamide fumarate

 25 mg tablet จํานวน 150 กลอง

40,650.00 40,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิค

แคร จํากัด

บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060270 10/06/2022 - -

3634 ซื้อยา Vitamin B12 500 mcg tablet 

จํานวน 3000 กลอง

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติ

คอล (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล 

(ประเทศไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060271 10/06/2022 - -

3635 ซื้อยา Sumatriptan succinate 50 mg 

tablet จํานวน 100 กลอง

26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060272 10/06/2022 - -

3636 ซื้อยา Vitamin K1 1 mg/0.5 ml injection

 จํานวน 30 กลอง

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญ

ฟารมาซี

หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060273 10/06/2022 - -

3637 ซื้อยา Topiramate 50 mg tablet จํานวน 

50 กลอง

32,700.00 32,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด บริษัท เมดไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060274 10/06/2022 - -

3638 ซื้อยา Acyclovir 800 mg tablet จํานวน 

100 กลอง

22,800.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060275 10/06/2022 - -

3639 ซื้อยา พริกเจล 35 gm จํานวน 500 หลอด 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060276 10/06/2022 - -

3640 ซอมรถทะเบียน ขษ 9681 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา มุทิตานนท นายปรีชา มุทิตานนท คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060277 10/06/2022 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

3641 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 22,277.40 22,277.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060280 10/06/2022 - -

3642 ซื้อ sterigate steam intergrator 18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060282 10/06/2022 - -

3643 ซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ 2 รายการ 13,650.00 13,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร 

จํากัด

บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060285 10/06/2022 - -

3644 ซื้อ Biofilm ลางเครื่อง 57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060287 10/06/2022 - -

3645 ซื้อ 5702-Colostomy bag 57 

mm.(Convatec) จํานวน 300 ชิ้น

16,948.80 16,948.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060288 10/06/2022 - -

3646 ซื้อยา Propylthiouracil 50 mg tablet 

จํานวน 15 กลอง

3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060289 10/06/2022 - -

3647 ซื้อยา Tranxenamic 250 mg capsule 

จํานวน 50 ขวด

14,766.00 14,766.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอรเนชั่น

แนล เฮลทแคร จํากัด

บริษัท อุยเฮง อินเตอรเนชั่นแนล 

เฮลทแคร จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060290 10/06/2022 - -

3648 IV set for pump (Baxter) จํานวน 500 ชิ้น 29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060291 10/06/2022 - -

3649 ซื้อยา ขิง 500 mg capsule จํานวน 50 ขวด 2,950.00 2,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ

ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060292 10/06/2022 - -

3650 ซื้อ Mask Healthcare (N95) จํานวน 1500

 ชิ้น

28,569.00 28,569.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มั่นมาก โซลูชั่น จํากัด บริษัท มั่นมาก โซลูชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060293 10/06/2022 - -
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3651 ซื้อยา มะระขี้นก 500 mg capsule จํานวน

 100 ขวด

11,700.00 11,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ

ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060294 10/06/2022 - -

3652 ซื้อยา Insulin Rl/NPH 30/70u/ml 3 ml 

injection จํานวน 280 กลอง

99,400.00 99,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060295 10/06/2022 - -

3653 ซื้อยา D 5 S/2 1000 ml จํานวน 2000 ถุง 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ

 จํากัด

บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060296 10/06/2022 - -

3654 ซื้อยา Vitamin B 1 6 12 tablet จํานวน 

100 กลอง

62,060.00 62,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060297 10/06/2022 - -

3655 ซื้อยา Metronidazole 400 mg tablet 

จํานวน 20 กลอง

5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060298 10/06/2022 - -

3656 ซื้อยา Melatonin 2 mg tablet จํานวน 

130 กลอง

93,892.50 93,892.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060299 10/06/2022 - -

3657 ซื้อยา Dienogest 2 mg tablet จํานวน 60

 กลอง

86,670.00 86,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060301 10/06/2022 - -

3658 ซื้อรถเข็นอเนกประสงค 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060302 10/06/2022 - -

3659 ซื้อยา Progesterone 200 mg tablet 

จํานวน 100 กลอง

29,853.00 29,853.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060303 10/06/2022 - -

3660 ซื้อสายยาง Latex #200 (ทรูนิเก) จํานวน 

12 มวน

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร 

จํากัด

บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060304 10/06/2022 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

3661 ซื้อยา Verapamil SR 240 mg tablet 

จํานวน 150 กลอง

52,002.00 52,002.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060305 10/06/2022 - -

3662 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน 3 

รายการ

29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060306 10/06/2022 - -

3663 ซื้อ Ultrasound gel จํานวน 40 ถัง 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟอรโน จํากัด บริษัท เฟอรโน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060307 10/06/2022 - -

3664 ซื้อยา Valsartan 160 mg tablet จํานวน 

500 กลอง

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060308 10/06/2022 - -

3665 ซื้อ Kaltostat 10x20 Cm. จํานวน 100 ชิ้น 12,708.39 12,708.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060309 10/06/2022 - -

3666 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน 4 

รายการ

7,504.74 7,504.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060310 10/06/2022 - -

3667 ซื้อยา Tetanus IG 250 iu/1 ml injection

 จํานวน 50 vial

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060311 10/06/2022 - -

3668 ซื้อยา Ezetimibe 10 mg+Atorvastatin 10

 mg tablet จํานวน 60 กลอง

48,792.00 48,792.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060312 10/06/2022 - -

3669 ซื้อ  HF Aquacel Foam Adhesive 

12.5x12.5 cm. จํานวน 50 ชิ้น

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060313 10/06/2022 - -

3670 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร ทางการแพทยจํานวน 5 

รายการ

9,886.80 9,886.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060314 10/06/2022 - -

หนา้ 400
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565
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ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3671 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 5

 รายการ

39,804.00 39,804.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060315 10/06/2022 - -

3672 ซื้อยา Glucosamine sufate 500 mg cap

 จํานวน 30 ขวด

99,750.11 99,750.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060316 10/06/2022 - -

3673 ซื้อยา Paracetamol 1000 mg/100 ml 

injection จํานวน 50 amp

4,654.50 4,654.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโดไชนา เฮลท 

แคร จํากัด

บริษัท อินโดไชนา เฮลท แคร 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060317 10/06/2022 - -

3674 ซื้อยา Paracetamol 120 mg/5 ml 

suspension 60 ml จํานวน 400 ขวด

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060318 10/06/2022 - -

3675 ซื้อยา Sodium CHL oride 300 mg tablet

 จํานวน 200 ขวด

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาฮอฟ จํากัด บริษัท ฟารมาฮอฟ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060319 10/06/2022 - -

3676 ซื้อ Triple Lumen infusion catheter 

7Frx20Cm. จํานวน 25 ชุด

42,224.88 42,224.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060322 10/06/2022 - -

3677 ซื้อ Double Lumen Infustion Catheter 

7Fx20Cm. จํานวน 25 ชุด

27,849.96 27,849.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060323 10/06/2022 - -

3678 ซื้อ 3003 Tracheostomy tube # 7 

(CUFF) จํานวน 6 ชิ้น

7,607.70 7,607.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060324 10/06/2022 - -

3679 ซื้อน้ํายาฆาเชื้อ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเจ เทคโนโลยี่ 

เมเนจเมนท จํากัด

บริษัท เอสเจ เทคโนโลยี่ เมเนจ

เมนท จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060325 10/06/2022 - -

3680 ซื้อ กระดาษเช็ดมือแบบยาว จํานวน 960 

แพค

36,000.36 36,000.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร

เทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060326 10/06/2022 - -

หนา้ 401
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มหาวิทยาลัยบูรพา

3681 ซื้อ กอส pad 3*3 นิ้ว 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด บริษัท พิลโก จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060327 10/06/2022 - -

3682 ซื้อ 1. Beated Breathing tube with 

MR290/Adult จํานวน 24 ชุด 2.Optiflow 

Nasal Cannula #M จํานวน 24 ชิ้น

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จํากัด บริษัท สไปโร เมด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060330 10/06/2022 - -

3683 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 

ประจําเดือนเมษายน 2565

99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี 

จํากัด

บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030627 13/06/2022 - -

3684 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน 3 

รายการ

80,175.00 80,175.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060335 13/06/2022 - -

3685 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

50,718.00 50,718.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060337 13/06/2022 - -

3686 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

76,077.00 76,077.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060338 13/06/2022 - -

3687 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

50,718.00 50,718.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060339 13/06/2022 - -

3688 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060340 13/06/2022 - -

3689 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

86,670.00 86,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060341 13/06/2022 - -

3690 ซื้อยา Digoxin 0.25 mg tablet จํานวน 5 

ขวด

4,306.75 4,306.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060342 13/06/2022 - -

หนา้ 402



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3691 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060348 13/06/2022 - -

3692 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 75,800.00 75,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060349 13/06/2022 - -

3693 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 82,069.00 82,069.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060350 13/06/2022 - -

3694 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 79,280.00 79,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060351 13/06/2022 - -

3695 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060352 13/06/2022 - -

3696 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060353 13/06/2022 - -

3697 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 74,280.00 74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060354 13/06/2022 - -

3698 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060355 13/06/2022 - -

3699 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 63,680.00 63,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จํากัด บริษัท เคเอส เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060356 13/06/2022 - -

3700 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 58,560.00 58,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จํากัด บริษัท เคเอส เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060357 13/06/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3701 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060358 13/06/2022 - -

3702 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย 

จํากัด

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060360 13/06/2022 - -

3703 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060361 13/06/2022 - -

3704 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060362 13/06/2022 - -

3705 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล โซลูชั่นส 

จํากัด

บริษัท เมดิคอล โซลูชั่นส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060363 13/06/2022 - -

3706 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 27,392.00 27,392.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พรอม 

เซิรฟ

หางหุนสวนจํากัด พรอม เซิรฟ คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060364 13/06/2022 - -

3707 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060365 13/06/2022 - -

3708 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลออน อินเตอรเมด 

จํากัด

บริษัท ไลออน อินเตอรเมด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060366 13/06/2022 - -

3709 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 32,200.00 32,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060367 13/06/2022 - -

3710 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธแคร 

จํากัด

บริษัท ซัมมิท เฮลธแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060369 13/06/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3711 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 56,175.00 56,175.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060370 13/06/2022 - -

3712 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 95,100.00 95,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060371 13/06/2022 - -

3713 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060372 13/06/2022 - -

3714 ซื้อยา Deferiprone 500 mg tablet 

จํานวน 100 ขวด

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060376 13/06/2022 - -

3715 ซื้อยา Milk of Magnesia 240 ml 

suspension จํานวน 800 ขวด

17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060378 13/06/2022 - -

3716 ซื้อยา Loxoprofen 60 mg tablet จํานวน 

800 กลอง

80,464.00 80,464.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060380 13/06/2022 - -

3717 ซื้อยา Immuplex Plain 1 kg/bag จํานวน 

10 ชิ้น

15,500.02 15,500.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060381 13/06/2022 - -

3718 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 

ประจําเดือนเมษายน 2565 (เพิ่มเติม)

4,950.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี 

จํากัด

บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060382 13/06/2022 - -

3719 ซื้อยา DTPa+IPV+HIB 0.5 ml จํานวน 100

 กลอง

90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060383 13/06/2022 - -

3720 ซื้อยา Evoflow S25+F125mcg/P 

Evohaler 120 dose จํานวน 400 กลอง

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060384 13/06/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3721 ซื้อยา Fenofibrate 135 mg tablet จํานวน

 250 กลอง

84,262.50 84,262.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060385 13/06/2022 - -

3722 ซื้อยา Relva Ellipta 200/25 mcg inhaler

 จํานวน 40 กลอง

37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060386 13/06/2022 - -

3723 ซื้อยา Betahistine diHcl 24 mg tablet 

จํานวน 400 กลอง

94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060387 13/06/2022 - -

3724 ซื้อยา Levetiracetam 500 mg/5 ml 

injection จํานวน 10 กลอง

44,993.50 44,993.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060388 13/06/2022 - -

3725 ซื้อยา Infant Food Lactose Free จํานวน 

24 กระปอง

5,007.60 5,007.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060389 13/06/2022 - -

3726 ซื้อยา Bemiparin 3500 iu/0.2 ml 

injection จํานวน 150 กลอง

51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060390 13/06/2022 - -

3727 ซื้อยา Calcipotriol 5 

mg+Betamethasone 50 mg/100 mg 

ointment 15 gm จํานวน 60 หลอด

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060392 13/06/2022 - -

3728 ซื้อยา Peptamen 400 gm จํานวน 24 

กระปอง

15,562.08 15,562.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060393 13/06/2022 - -

3729 ซื้อยา Chlorhexidine 4% 500 ml Scrub 

จํานวน 200 ขวด

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060395 13/06/2022 - -

3730 ซื้อยา Estriol 0.03 mg+Lactobacillus VT

 จํานวน 50 box

18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060398 13/06/2022 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3731 ซื้อยา Dorzolamide HCl 2% eye drop 5

 ml จํานวน 30 ขวด

7,543.50 7,543.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060399 13/06/2022 - -

3732 ซื้อยา Hydralazine 25 mg tablet จํานวน

 150 กลอง

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060401 13/06/2022 - -

3733 ซื้อยา Cefixime 100 mg capsule จํานวน 

60 กลอง

70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060402 13/06/2022 - -

3734 ซื้อยา Doxorubicin 50 mg/25 ml 

injection จํานวน 20 vial , Vincristine 2 

mg/2 ml injection จํานวน 1 กลอง

7,300.00 7,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด บริษัท มาสุ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060403 14/06/2022 - -

3735 ซื้อยา Ergotamine 1 mg+Caffeine 100 

mg tablet จํานวน 300 กลอง

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส 

(1979) จํากัด

บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส (1979) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060404 14/06/2022 - -

3736 ซื้อยา Omeprazole 40 mg injection 

จํานวน 1500 vial

78,645.00 78,645.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส 

จํากัด

บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060405 14/06/2022 - -

3737 ซื้อยา Memantine HCl 10 mg tablet 

จํานวน 100 กลอง

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด บริษัท เมดไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060407 14/06/2022 - -

3738 ซื้อยา Secukinumab 150 mg powder for

 injection จํานวน 3 vial

18,682.20 18,682.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060408 14/06/2022 - -

3739 ซื้อยา Dequalinium Cl 10 mg tablet 

จํานวน 20 กลอง

3,145.80 3,145.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060409 14/06/2022 - -

3740 ซื้อยา Clotrimazole 1% cream 5 gm 

จํานวน 1000 หลอด

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด บริษัท โปลิฟารม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060410 14/06/2022 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3741 ซื้อยา Paracetamol 250 mg/5 ml 

suspension 60 ml จํานวน 1000 ขวด

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060411 14/06/2022 - -

3742 ซื้อยา Paracet 60 mg/0.6 ml 15 ml 

syrup drop จํานวน 600 ขวด

5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060412 14/06/2022 - -

3743 ซื้อยา Oxytocin 10 iu/1 ml injection 

จํานวน 6 กลอง

7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี. จํากัด บริษัท เอฟ.ซี.พี. จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060413 14/06/2022 - -

3744 ซื้อผงหมึก LaserJet CF 283 XC (83XC) 

จํานวน 24 กลอง

60,720.00 60,720.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วินเนอร 

อิงค โปรดักส

หางหุนสวนจํากัด วินเนอร อิงค 

โปรดักส

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060415 14/06/2022 - -

3745 ซื้อยา Carvedilol 12.5 mg tab จํานวน 

300 กลอง

79,500.00 79,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060416 14/06/2022 - -

3746 ซื้อยา Vitamin B 6 100 mg tablet จํานวน

 20 กลอง

10,000.01 10,000.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท จรูญเภสัช จํากัด บริษัท จรูญเภสัช จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060419 14/06/2022 - -

3747 ซื้อยา Clotrimazole 1% ear.d 15 ml 

จํานวน 40 ขวด

2,120.00 2,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิค

แคร จํากัด

บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060424 14/06/2022 - -

3748 จางสอบเทียบและบํารุงรักษาเครื่องมือ

หองปฏิบัติการทางการแพทย จํานวน 31 

รายการ

41,944.00 41,944.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร

 ซิสเท็มส จํากัด

บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิส

เท็มส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065060022 14/06/2022 - -

3749 ซื้อยา Methimazole 5 mg tablet 100 

กลอง

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060426 14/06/2022 - -

3750 ซื้อยา Clarithromycin 500 mg tab 

จํานวน 15 กลอง

13,350.00 13,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด บริษัท อารเอ็กซ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060429 14/06/2022 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3751 ซื้อยา Captopril 25 mg tablet จํานวน 5 

กลอง , Theophylline 200 mg tablet 

จํานวน 100 กลอง

18,780.00 18,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060431 14/06/2022 - -

3752 ซื้อ Glove (Protexis) #6.5 ไมมีแปง จํานวน

 1500 คู

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060432 14/06/2022 - -

3753 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

97,200.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซนอสติคส 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท วายดี ไดซนอสติคส 

(ประเทศไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060433 14/06/2022 - -

3754 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

4,568.90 4,568.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จํากัด บริษัท ไอโครเทค จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060434 14/06/2022 - -

3755 ซื้อยา Varicella zoster live vaccine 

19400 pfu/650 mcl จํานวน 20 vial

86,349.00 86,349.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060067 15/06/2022 - -

3756 ซื้อยา Acetylcysteine 600 mg 10 

tab/tube จํานวน 200 กลอง

28,462.00 28,462.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060443 15/06/2022 - -

3757 ซื้อ 3003 Tracheostomy Tube #6 

(CUFF) จํานวน 6 ชิ้น

7,607.70 7,607.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060446 15/06/2022 - -

3758 ซื้อ HG Askina Calgitrol Paste 15 G 

จํานวน 50 ชิ้น

24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060448 15/06/2022 - -

3759 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน 3 

รายการ

47,508.00 47,508.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060449 15/06/2022 - -

3760 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU 

จํานวน 1 ตัว

19,700.00 19,700.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.ที.

แอร แอนด เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.ที.แอร 

แอนด เซอรวิส

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060452 15/06/2022 - -

หนา้ 409



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3761 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 

ประจําเดือนเมษายน 2565

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานปองกันควบคุม

โรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 

จังหวัดชลบุรี

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030625 16/06/2022 - -

3762 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 

ประจําเดือนพฤษภาคม 2565

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร

 ซิสเท็มส จํากัด

บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิส

เท็มส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040395 16/06/2022 - -

3763 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 

ประจําเดือนพฤษภาคม 2565

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานปองกันควบคุม

โรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 

จังหวัดชลบุรี

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040415 16/06/2022 - -

3764 ขออนุมัติซื้อวัสดุเพื่อจัดทําโครงการคัดกรอง

ความเสี่ยงเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

13,650.00 13,650.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060418 16/06/2022 - -

3765 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน 3 

รายการ

25,800.00 25,800.00 เฉพาะเจาะจง รานยาเมดฮับ รานยาเมดฮับ คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060455 16/06/2022 - -

3766 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน 3 

รายการ

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทเส กรุป จํากัด บริษัท ไทเส กรุป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060456 16/06/2022 - -

3767 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

37,280.00 37,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน 

จํากัด

บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060457 16/06/2022 - -

3768 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

83,888.00 83,888.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060458 16/06/2022 - -

3769 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060459 16/06/2022 - -

3770 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

90,308.00 90,308.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060460 16/06/2022 - -

หนา้ 410



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3771 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน 4 

รายการ

20,489.00 20,489.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060462 16/06/2022 - -

3772 ซื้อยา Furosemide 250 mg/25 ml 

injection จํานวน 100 amp

4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060464 16/06/2022 - -

3773 ซื้อยา Rituximab 100 mg/10 ml 

injection จํานวน 2 vial , Rituximab 500

 mg/50 ml injection จํานวน 2 vial

23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060465 16/06/2022 - -

3774 ซื้อยา Cefotaxime 1 gm จํานวน 2 กลอง ,

 Colistimethate eq150 mg inj จํานวน 

100 vial

21,079.00 21,079.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060466 16/06/2022 - -

3775 ซื้อยา Bupivacaine hydrochloride 5+80

 mg/ml 4 ml Heavy จํานวน 60 กลอง

34,563.00 34,563.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060467 16/06/2022 - -

3776 ซื้อยา Deferoxamine 500 mg injection 

จํานวน 30 กลอง

54,570.00 54,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060471 16/06/2022 - -

3777 ซื้อยา Cc EE20+Desogestrel 150 mcg 

tab จํานวน 30 กลอง

2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส 

จํากัด

บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060473 16/06/2022 - -

3778 ซื้อยา Ofloxacin 0.3% ear drop 5 ml 

จํานวน 100 ขวด

14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060474 16/06/2022 - -

3779 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

34,400.00 34,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโน

สติคส

หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060475 16/06/2022 - -

3780 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโน

สติคส

หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060476 16/06/2022 - -

หนา้ 411



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3781 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโน

สติคส

หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060477 16/06/2022 - -

3782 ซื้อ ถังใสวัสดุมีคมติดเชื้อ ขนาด 23 ลิตร 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060479 16/06/2022 - -

3783 ซื้อ 1.Renal Biopsy needle #

14Gx90mm จํานวน 50 อัน2.Renal 

Biopsy needle #16Gx10Cm จํานวน 20 

อัน

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดสเต็ป จํากัด บริษัท เมดสเต็ป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060480 16/06/2022 - -

3784 ซื้อ 8602-Arm Sling (สายคลองแขน-LOCK)

 # L จํานวน 50 ชิ้น

2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060481 16/06/2022 - -

3785 ซื้อน้ํายาซักผา 31,030.00 31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารดี เคมีคอล 

จํากัด

บริษัท ซีอารดี เคมีคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060484 16/06/2022 - -

3786 น้ํายาซักผา น้ําปรับผานุม 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร

เทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060485 16/06/2022 - -

3787 ซื้อวัสดุ 6 รายการ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด บริษัท พิลโก จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060486 16/06/2022 - -

3788 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 2 รายการ 27,900.00 27,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด บริษัท พิลโก จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060488 16/06/2022 - -

3789 ซื้อ Syringe ball #2 จํานวน 120 ลูก 5,280.00 5,280.00 เฉพาะเจาะจง รานยาเมดฮับ รานยาเมดฮับ คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060490 16/06/2022 - -

3790 ซื้อยา Metoclopramide 10 mg/2 ml 

injection จํานวน 2000 amp

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060493 17/06/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3791 ซื้อยา Neostigmine 2.5 mg/1 ml 

injection จํานวน 300 amp

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060494 17/06/2022 - -

3792 ซื้อยา Fluti P137+Azelastine 50 

nas.spray 120d จํานวน 100 ขวด

62,167.00 62,167.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060495 17/06/2022 - -

3793 ซื้อยา Betameth 0.5 mg+Calcipot 50 

mcg/g gel 15 g จํานวน 20 ขวด

11,128.00 11,128.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060496 17/06/2022 - -

3794 ซื้อยา Cyproterone 50 mg tablet จํานวน

 20 กลอง

38,819.60 38,819.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060497 17/06/2022 - -

3795 ซื้อยา Galantamine 8 mg capsule 

จํานวน 40 กลอง

85,428.80 85,428.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060498 17/06/2022 - -

3796 ซื้อยา Fsh Estradiol valerate 1 mg 28 

tablet จํานวน 10 กลอง

3,894.80 3,894.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060499 17/06/2022 - -

3797 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

71,262.00 71,262.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060503 17/06/2022 - -

3798 ซอมรถทะเบียนขง 6111 6,867.26 6,867.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนต

ชลบุรี จํากัด

บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060505 17/06/2022 - -

3799 ซื้อยา Pyridostigmine 60 mg tablet 

จํานวน 20 ขวด

14,808.80 14,808.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060506 17/06/2022 - -

3800 ซื้อยา Rebamipide 100 mg tablet 

จํานวน 80 กลอง

62,573.60 62,573.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060507 17/06/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3801 ซื้อยา Nutricia Infatrini 400 gm จํานวน 

12 กระปอง

4,410.03 4,410.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060508 17/06/2022 - -

3802 ซื้อยา Fluorometholone 0.1% eye drop

 10 ml จํานวน 50 ขวด

2,407.50 2,407.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060509 17/06/2022 - -

3803 ซื้อยา Aripiprazole 5 mg tablet จํานวน 

20 กลอง

21,580.00 21,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด บริษัท เมดไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060510 17/06/2022 - -

3804 ซื้อยา Pramipexole 0.25 mg tablet 

จํานวน 100 กลอง

43,860.00 43,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด บริษัท เมดไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060512 17/06/2022 - -

3805 ซื้อยา Pentoxiphylline 400 mg tablet 

จํานวน 30 กลอง

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด บริษัท เมดไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060520 17/06/2022 - -

3806 ซื้อ Steri-strip 0.5*4 นิ้ว จํานวน 300 ชิ้น 9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง รานยาเมดฮับ รานยาเมดฮับ คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060521 17/06/2022 - -

3807 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 

ประจําเดือนพฤษภาคม 2565

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

ที่ 6 ชลบุรี

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 6 

ชลบุรี

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040398 20/06/2022 - -

3808 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 

ประจําเดือนพฤษภาคม 2565

99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี 

จํากัด

บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065040417 20/06/2022 - -

3809 จางบํารุงรักษาเครื่องเอกวเรยเคลื่อนที่ รวม

เปลี่ยนแบตเตอรี่ แบบไมรวมอะไหล จํานวน 

1 เครื่อง

97,000.00 97,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065060033 20/06/2022 - -

3810 ซื้อยา Aluminium 918+Magnesium 

300+Simeticone 60 mg/15 ml oral 

suspension จํานวน 1000 ขวด

14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส 

จํากัด

บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060529 20/06/2022 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3811 ซื้อยา Lubricate Gel 5 gm จํานวน 50 

กลอง

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060530 20/06/2022 - -

3812 ซื้อยา Lidocaine 2% jelly 30 gm จํานวน

 300 หลอด

25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060531 20/06/2022 - -

3813 ซื้อยา Pneumococcal 13 vaccine 0.5 

ml จํานวน 45 หลอด

93,122.10 93,122.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060533 20/06/2022 - -

3814 ซื้อยา Hydroxychloroquine 200 mg 

tablet จํานวน 100 กลอง

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060534 20/06/2022 - -

3815 ซื้อยา Tamoxifen 20 mg tablet จํานวน 

50 กลอง

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟารมาซู

ติคอลส จํากัด

บริษัท พีเอ็มแอล ฟารมาซูติคอลส

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060535 20/06/2022 - -

3816 ซื้อยา Terbutaline 0.5 mg/1 ml 

injection จํานวน 2 กลอง , 

Dimenhydrinate 50 mg/1 ml injection 

จํานวน 5 กลอง

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.

เอส แลบบอเรตอรี่

หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.เอส 

แลบบอเรตอรี่

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060536 20/06/2022 - -

3817 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

87,312.00 87,312.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060539 21/06/2022 - -

3818 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060540 21/06/2022 - -

3819 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

20,250.00 20,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน 

จํากัด

บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060541 21/06/2022 - -

3820 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน 

จํากัด

บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060542 21/06/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3821 ขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 4 รายการ 17,650.00 17,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060546 21/06/2022 - -

3822 ซื้อ Autoclave tape 3/4 จํานวน 50 มวน 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล 

แอนด ซัพพลาย จํากัด

บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด 

ซัพพลาย จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060551 21/06/2022 - -

3823 ซื้อ กระดาษไดเร็ตเทอรมอลล ขนาด 5.5 ซม.

 * 50 หลา จํานวน 500 มวน

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลูกา เทค จํากัด บริษัท พลูกา เทค จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060554 21/06/2022 - -

3824 ซื้อยา Iron sucrose 100 mg/5 ml 

injection จํานวน 120 กลอง

85,800.00 85,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060555 21/06/2022 - -

3825 ซื้อยา Simethicone 40 mg/0.6 ml drop 

15 ml จํานวน 60 ขวด

2,311.20 2,311.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด บริษัท อารเอ็กซ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060556 21/06/2022 - -

3826 ซื้อยา Baclofen 10 mg tablet จํานวน 

100 กลอง

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟารแลบ 

จํากัด

บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060558 21/06/2022 - -

3827 ซื้อยาแกไอมะขามปอม 120 ml จํานวน 

1500 ขวด

37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ

ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060561 21/06/2022 - -

3828 ซื้อยา Mycophenolate Mofetil 500 mg 

tablet จํานวน 80 กลอง

84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060562 21/06/2022 - -

3829 ซื้อยา Spironolaxtone 25 mg tablet 

จํานวน 20 กลอง

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060563 21/06/2022 - -

3830 ซื้อยา Amoxicillin trihydrate 600 

mg+Clavulanate 42.9 mg dry syrup 70

 ml จํานวน 30 ขวด

8,731.20 8,731.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060564 21/06/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3831 ซื้อยา Cefdinir 125 mg/5 ml syrup 30 

ml จํานวน 30 ขวด

4,654.50 4,654.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060566 21/06/2022 - -

3832 ซื้อยา Amoxicillin trihydrate 400 

mg+Clavulanate 57 mg dry syrup 70 

ml จํานวน 60 ขวด

8,346.00 8,346.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060567 21/06/2022 - -

3833 ซื้อยา Glucose 50% solution for 

injection 50 ml จํานวน 1000 vial

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060569 21/06/2022 - -

3834 ซื้อยา Sterile Water for irrigation 1000 

ml จํานวน 600 ขวด

16,200.00 16,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060571 21/06/2022 - -

3835 ซื้อยา Enalapril 5 mg tablet จํานวน 200

 กลอง

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060572 21/06/2022 - -

3836 ซื้อยา Ispaghula 5 gm powder จํานวน 

700 กลอง

99,750.00 99,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060573 21/06/2022 - -

3837 ซื้อยา Enoxaparin 6000 iu/0.6 ml 

injection จํานวน 200 กลอง

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060574 21/06/2022 - -

3838 ซื้อยา Enoxaparin 4000 iu/0.4 ml 

injection จํานวน 250 กลอง

93,090.00 93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060575 21/06/2022 - -

3839 ซื้อยา Obimin AZ tab จํานวน 700 ขวด 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060576 21/06/2022 - -

3840 ซื้อยา Pantoprazole 40 mg injection 

จํานวน 500 vial

31,565.00 31,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060577 21/06/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3841 ซื้อยา Propofol 200 mg/20 ml injection

 จํานวน 120 กลอง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060579 21/06/2022 - -

3842 ซื้อยา Tizanidine 2 mg tablet จํานวน 

160 กลอง

97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060580 21/06/2022 - -

3843 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน

 6 รายการ

12,290.00 12,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060589 22/06/2022 - -

3844 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน

 2 รายการ

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จํากัด บริษัท สไปโร เมด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060590 22/06/2022 - -

3845 ซื้อ Mask Disposible - หูเกี่ยว จํานวน 500

 กลอง

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-คอน (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060591 22/06/2022 - -

3846 ซื้อ TAS Mepilex Ag 20*50 cm จํานวน 

10 ชิ้น

26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060592 22/06/2022 - -

3847 ซื้อ Urine bag 100 ml (023801) จํานวน 

600 ชิ้น

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เค แอล เฮลท 

แคร ซัพพลาย จํากัด

บริษัท เจ เค แอล เฮลท แคร ซัพ

พลาย จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060593 22/06/2022 - -

3848 ซื้อ Foley (ยางแดง) #14 จํานวน 250 เสน ,

 Foley (ยางแดง) #16 จํานวน 150 เสน

5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร 

จํากัด

บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060595 22/06/2022 - -

3849 ซื้อ Needle disposible #18 G*1 1/2 

จํานวน 10000 ชิ้น

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060597 22/06/2022 - -

3850 ซื้อ Syringe Dispos. 5 ml (unlock) 

จํานวน 20000 ชิ้น

34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060598 22/06/2022 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3851 ซื้อ ผงหมึก LaserJet HP CE278 A(78A) 

จํานวน 12 กลอง

30,720.00 30,720.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วินเนอร 

อิงค โปรดักส

หางหุนสวนจํากัด วินเนอร อิงค 

โปรดักส

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060599 22/06/2022 - -

3852 ซื้อ ผงหมึก LASERJET HP 202 A Black 

จํานวน 2 กลอง

4,980.00 4,980.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วินเนอร 

อิงค โปรดักส

หางหุนสวนจํากัด วินเนอร อิงค 

โปรดักส

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060600 22/06/2022 - -

3853 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม 2,490.00 2,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร พี เดนท จํากัด บริษัท วี อาร พี เดนท จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060602 22/06/2022 - -

3854 ซื้อยา Ginkho biloba extract 120 mg 

tablet จํานวน 180 กลอง

90,907.20 90,907.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060604 22/06/2022 - -

3855 ซื้อยา Beractant 25 mg/ml 4 ml 

injection จํานวน 2 vial

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060605 22/06/2022 - -

3856 ซื้อยา DTPa+IPV+HIB+HB จํานวน 70 กลอง 96,621.00 96,621.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060606 22/06/2022 - -

3857 ซื้อยา Febuxostat 80 mg tablet จํานวน 

60 กลอง

69,336.00 69,336.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060607 22/06/2022 - -

3858 ซื้อยา Sevoflurane 250 ml injection 

จํานวน 20 ขวด

76,000.00 76,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโดไชนา เฮลท 

แคร จํากัด

บริษัท อินโดไชนา เฮลท แคร 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060608 22/06/2022 - -

3859 ซื้อยา Thyroxine 100 mcg tablet จํานวน

 100 กลอง

15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060609 22/06/2022 - -

3860 ซื้อยา Vancomycin 500 mg injection 

จํานวน 500 vial

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จํากัด บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060610 22/06/2022 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3861 ซื้อยา Meropenam 1 gm injection 

จํานวน 90 กลอง

93,465.00 93,465.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส 

จํากัด

บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060611 22/06/2022 - -

3862 ซื้อยา Calcium D Redoxon (10 เม็ด/

หลอด) จํานวน 1000 หลอด

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060612 22/06/2022 - -

3863 ซื้อยา Chlorpheniramine 4 mg tablet 

จํานวน 50 ขวด

3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060613 22/06/2022 - -

3864 ซื้อผาฝายฟอกเขียว 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เท็น เทรดดิ้ง ราน เท็น เทรดดิ้ง คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060044 23/06/2022 - -

3865 ซื้อ Glucostrip (Accu-Chek) จํานวน 200 

กลอง

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060621 23/06/2022 - -

3866 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน

 2 รายการ

12,583.20 12,583.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060622 23/06/2022 - -

3867 ซื้อ Simple Cap (จุกปดโพรงใหสารน้ํา) 

จํานวน 1000 ชิ้น

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060623 23/06/2022 - -

3868 25,246.00 25,246.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060624 23/06/2022 - -

3869 ซื้อยา Heparin 5000iu/ml injection 5 ml

 จํานวน 30 กลอง

94,695.00 94,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060629 23/06/2022 - -

3870 ซื้อยา Parecoxib 40 mg/2 ml injection 

จํานวน 100 กลอง

96,942.00 96,942.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060630 23/06/2022 - -

หนา้ 420



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3871 ซื้อยา Influenza vaccine 0.5 ml SH 

จํานวน 350 Syringe

93,625.00 93,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060631 23/06/2022 - -

3872 ซื้อยา Glucema 400 gm จํานวน 80 

กระปอง

30,730.40 30,730.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060632 23/06/2022 - -

3873 ซื้อยา Fluticasone 125 mcg evohaler 

120 dose จํานวน 60 ขวด

13,417.80 13,417.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060633 23/06/2022 - -

3874 ซื้อยา Enzyme extract + herbs tablet 

จํานวน 50 ขวด

32,207.00 32,207.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060634 23/06/2022 - -

3875 ซื้อยา Methylprednisolone 40 mg/ml 

injection จํานวน 20 vial

3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060635 23/06/2022 - -

3876 ซื้อยา Guaiacolate 100 mg/5 ml syrup 

60 ml จํานวน 100 ขวด , Ibuprofen 100

 mg/5 ml 60 ml จํานวน 100 ขวด

1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060637 23/06/2022 - -

3877 ซื้อยา Dicloxacillin 250 mg capsule 

จํานวน 60 กลอง , Clindamycin 300 mg 

cap จํานวน 100 กลอง

57,800.00 57,800.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060638 23/06/2022 - -

3878 ซื้อยา Macrogol 4000 10 gm powder 

for oral suspension จํานวน 100 กลอง

26,215.00 26,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร 

(ไทยแลนด) จํากัด

บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทย

แลนด) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060640 23/06/2022 - -

3879 ซื้อยา Sodium chloride 15% 100 ml 

จํานวน 1800 ขวด

34,200.00 34,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จํากัด บริษัท ยูนีซัน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060641 23/06/2022 - -

3880 ซื้อยา Cefotaxime 1 gm จํานวน 6 กลอง 5,457.00 5,457.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060642 23/06/2022 - -
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ราคาที่เสนอ
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3881 ซื้อยา Alcohol Rub 150 ml + Hibi 0.5%

 150 ml จํานวน 1000 ขวด

48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060644 24/06/2022 - -

3882 ซื้อยา Carbetocin 100 mcg/ml injection

 จํานวน 5 กลอง

18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060651 24/06/2022 - -

3883 ซื้อยา Azelaic acid 0.2 g/g cream 30 g 

จํานวน 20 หลอด

7,960.80 7,960.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060652 24/06/2022 - -

3884 ซื้อยา Fludrocortisone 0.1 mg tablet 

จํานวน 5 ขวด

2,792.50 2,792.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060653 24/06/2022 - -

3885 ซื้อยา Methotrexate 2.5 mg tablet 

จํานวน 150 กลอง

88,500.00 88,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060655 24/06/2022 - -

3886 ซื้อยา Acetylcysteine 100 mg/sachet 

จํานวน 100 กลอง

5,564.00 5,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060656 24/06/2022 - -

3887 ซื้อยา Potassiu citrate 231 mg+Sodium 

citrate 195mg tablet จํานวน 120 กลอง

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอรเนชั่น

แนล เฮลทแคร จํากัด

บริษัท อุยเฮง อินเตอรเนชั่นแนล 

เฮลทแคร จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060657 24/06/2022 - -

3888 ซื้อยา Lamotrigine 100 mg tablet 

จํานวน 20 กลอง

7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส 

จํากัด

บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060658 24/06/2022 - -

3889 ซื้อยา Sulfasalazine 500 mg tablet 

จํานวน 300 กลอง

81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060659 24/06/2022 - -

3890 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

2,193.50 2,193.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060665 24/06/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
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ตกลงซื้อหรือจาง
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อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3891 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060669 24/06/2022 - -

3892 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย)

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060671 24/06/2022 - -

3893 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

52,850.00 52,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060672 24/06/2022 - -

3894 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

86,400.00 86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060673 24/06/2022 - -

3895 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

82,000.00 82,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060674 24/06/2022 - -

3896 ซื้อยา Calcium carbonate 600 mg 

tablet จํานวน 150 กลอง

28,650.00 28,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060676 24/06/2022 - -

3897 ซื้อยา Benzbromarone 100 mg tablet 

จํานวน 20 กลอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060678 24/06/2022 - -

3898 ซื้อยา Vitamin D3 0.25 mcg capsule 

จํานวน 300 กลอง

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติ

คอล (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล 

(ประเทศไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060679 24/06/2022 - -

3899 ซื้อยา Povidone lodine Solution 30 ml 

500 ขวด

5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060683 24/06/2022 - -

3900 ซื้อยา Povidone Iodine Solution 200 ml

 จํานวน 500 bot

29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060684 24/06/2022 - -
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ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3901 ซื้อยา Finasteride 5 mg tablet จํานวน 

1000 กลอง

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060686 24/06/2022 - -

3902 ซื้อยา domperidone 10 mg tablet 

จํานวน 100 กลอง

11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060689 24/06/2022 - -

3903 ซื้อยา Domperidone 5 mg/5 ml 

suspension 30 ml จํานวน 5 กลอง , 

Clotrimazole 100 mg vaginal จํานวน 

100 กลอง

4,310.00 4,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด บริษัท โปลิฟารม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060692 24/06/2022 - -

3904 ซื้อยา Cc Medroxyprogesterone 150 

mg/3 ml injection จํานวน 300 vial

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060694 24/06/2022 - -

3905 ซื้อยา Ketorolac 30 mg/1 ml injection 

จํานวน 60 กลอง

59,706.00 59,706.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมริกัน ไตหวัน ไบ

โอฟารม จํากัด

บริษัท อเมริกัน ไตหวัน ไบโอ

ฟารม จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060695 24/06/2022 - -

3906 ซื้อยา Lorazepam 0.5 mg tablet จํานวน

 40 กลอง

8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060696 24/06/2022 - -

3907 ซื้อยา CAPD (1.5% Dext Low Cal) 5000

 ml จํานวน 15 กลอง , CAPD (2.5% Dext

 Low Cal) 5000 ml จํานวน 15 กลอง

47,475.90 47,475.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060697 24/06/2022 - -

3908 ซื้อพลาสติกดามขอเทา สั้น #M (Novatec) 

จํานวน 5 ชิ้น

13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060716 27/06/2022 - -

3909 ซื้อ I closed suction set Adult CH14. 

จํานวน 50 ถุง

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จํากัด บริษัท สไปโร เมด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060717 27/06/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ
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ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3910 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 5

 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

34,026.00 34,026.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060718 27/06/2022 - -

3911 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน

 3 รายการ

57,440.00 57,440.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060719 27/06/2022 - -

3912 ซื้อน้ํายาลางจานชนิดเติม จํานวน 160 ถุง 7,040.00 7,040.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย อมรเลิศวิทย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060721 27/06/2022 - -

3913 ขอซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 16 รายการ 30,092.00 30,092.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย อมรเลิศวิทย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060722 27/06/2022 - -

3914 ซื้อผาซับเลือดขนาด 18 * 18 นิ้ว จํานวน 

500 แพ็ค

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล 

แอนด ซัพพลาย จํากัด

บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด 

ซัพพลาย จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060723 27/06/2022 - -

3915 ซื้อ Airway #5 (Mouth Gag 100mm) 

จํานวน 100 ชิ้น, Glove (ผาตัด) #8.0 

จํานวน 100 คู

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซเมด  จํากัด บริษัท ไซเอนซเมด  จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060724 27/06/2022 - -

3916 ซื้อ Transfusion Set (ชุดใหเลือด)(Baxter) 

จํานวน 320 เซ็ต

27,392.00 27,392.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060726 27/06/2022 - -

3917 ซื้อ Foley Cather 2 way #14 (023020) 

จํานวน 100 ชิ้น, Foley Cather 2 way #

16 (023020) จํานวน 100 ชิ้น , Foley 

Cather 2 way #22 (023020) จํานวน 100

 ชิ้น

8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060728 27/06/2022 - -

3918 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน

 6 รายการ

9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร 

จํากัด

บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060729 27/06/2022 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
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อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3919 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย (TSH 

และ PKU) ประจําเดือนเมษายน 2565

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065030629 28/06/2022 - -

3920 ซื้อไมโครเวฟและกาตมน้ํารอน จํานวน 2 

รายการ

3,690.00 3,690.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย อมรเลิศวิทย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060738 28/06/2022 - -

3921 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ

บุคลากรทางสารณสุข

8,820.00 8,820.00 เฉพาะเจาะจง ...............................................

........................................

........................................................

...............................

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060746 28/06/2022 - -

3922 ซื้อครุภัณฑ จํานวน 4 รายการ 67,000.00 67,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065060050 28/06/2022 - -

3923 ซื้อไมโครเวฟ 20 ลิตร จํานวน 14 เครื่อง 30,660.00 30,660.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย อมรเลิศวิทย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065060051 28/06/2022 - -

3924 ขอซื้อกระดาษถายเอกสาร A4 ขนาด 70 แก

รม จํานวน 500 รีม

43,500.00 43,500.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย อมรเลิศวิทย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060762 29/06/2022 - -

3925 คาบริการทางทันตกรรม ประจําเดือน

กรกฎาคม 2565

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065060058 29/06/2022 - -

3926 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

4,640.00 4,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซนอสติคส 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท วายดี ไดซนอสติคส 

(ประเทศไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060768 29/06/2022 - -

3927 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ ไดแอก

นอสติก จํากัด

บริษัท แอดวานซ ไดแอกนอสติก 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060770 29/06/2022 - -

3928 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

76,077.00 76,077.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060772 29/06/2022 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3929 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

76,077.00 76,077.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060773 29/06/2022 - -

3930 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

86,670.00 86,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060774 29/06/2022 - -

3931 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060775 29/06/2022 - -

3932 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

76,077.00 76,077.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060776 29/06/2022 - -

3933 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

85,065.00 85,065.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060777 29/06/2022 - -

3934 ซื้อ Triple Lumen infusion catheter 7Fr

 x 20 Cm. จํานวน 50 ชิ้น

84,449.75 84,449.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060780 30/06/2022 - -

3935 คาบริการสลายนิ่ว 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย 

เซอรวิสเซส จํากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย 

เซอรวิสเซส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060785 30/06/2022 - -

3936 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 74,258.00 74,258.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060789 30/06/2022 - -

3937 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 31,680.00 31,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จํากัด บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060792 30/06/2022 - -

3938 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 2,520.00 2,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธแคร 

จํากัด

บริษัท ซัมมิท เฮลธแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060793 30/06/2022 - -
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3939 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060794 30/06/2022 - -

3940 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 47,800.00 47,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060797 30/06/2022 - -

3941 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 56,175.00 56,175.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060798 30/06/2022 - -

3942 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 46,973.00 46,973.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060799 30/06/2022 - -

3943 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 79,180.00 79,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิค

วิปเมนท (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิควิป

เมนท (ประเทศไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060800 30/06/2022 - -

3944 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 97,600.00 97,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060802 30/06/2022 - -

3945 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 62,000.00 62,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060804 30/06/2022 - -

3946 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 58,350.00 58,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060805 30/06/2022 - -

3947 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 63,600.00 63,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060806 30/06/2022 - -

3948 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060807 30/06/2022 - -
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3949 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 26,857.00 26,857.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060810 30/06/2022 - -

3950 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060811 30/06/2022 - -

3951 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 55,961.00 55,961.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060812 30/06/2022 - -

3952 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 26,322.00 26,322.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060814 30/06/2022 - -

3953 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 29,424.00 29,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060815 30/06/2022 - -

3954 ซื้อ HF-Askina Foam 10*10 Cm. จํานวน 

50 ชิ้น

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060819 30/06/2022 - -

3955 ซื้อ OPAL High Level Disinfectatnt  

จํานวน 24 แกลลอน

55,200.00 55,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060820 30/06/2022 - -

3956 ซื้อ IV Set For pump (B Braun) จํานวน 

200 ชิ้น

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060821 30/06/2022 - -

3957 ซื้อชุดปองกันสารเคมี (PPE) จํานวน 500 ชุด 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนุสรณ เบสเซฟ 

จํากัด

บริษัท อนุสรณ เบสเซฟ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060822 30/06/2022 - -

3958 ซื้อ EKG Defib Gel จํานวน 24 ขวด, EKG 

Roll 5.0 * 30 mm จํานวน 30 มวน

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมเบสพลัส จํากัด บริษัท แอมเบสพลัส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060823 30/06/2022 - -
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ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ
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3959 ซื้อ Elastomull 1*4.5 yds (Easifix) จํานวน

 1000 มวน , Elastomull 4*4.5 yds 

(Easifix) จํานวน 100 มวน

56,175.00 56,175.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060835 30/06/2022 - -

3960 คาจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้อและขยะอันตราย ประจําเดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2565

96,750.00 96,750.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติง

เกล เฮลทแคร

หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล 

เฮลทแคร

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065060069 30/06/2022 - -

3961 ซื้อแบตเตอรี่สําหรับวิทยุสื่อสาร 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชา คอลลซายน

 จํากัด

บริษัท ศรีราชา คอลลซายน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065060002 06/06/2022 - -

3962 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065060003 06/06/2022 - -

3963 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 ชนิด 1,733.40 1,733.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกมาท จํากัด บริษัท โกมาท จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065060004 06/06/2022 - -

3964 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 ชนิด 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรานุช ถิ่นกาญจน นางสาวธีรานุช ถิ่นกาญจน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065060005 06/06/2022 - -

3965 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 64,788.50 64,788.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส 

จํากัด

บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065060006 06/06/2022 - -

3966 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด 91,485.00 91,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065060007 06/06/2022 - -

3967 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 7,383.00 7,383.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065060008 07/06/2022 - -

3968 จางตรวจสอบเครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลายส 

จํากัด

บริษัท แสงเอกซัพพลายส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065060009 07/06/2022 - -

3969 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 ชนิด 980.00 980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065060021 13/06/2022 - -

3970 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 ชนิด 28,194.50 28,194.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065060022 13/06/2022 - -

3971 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ราน บูรพา การดับเพลิง ราน บูรพา การดับเพลิง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065060023 13/06/2022 - -

3972 จางเหมาเปลี่ยนทอน้ําหอพักเทา-ทอง 3 13,257.00 13,257.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์  โฉมจังหวัด นายวีระศักดิ์  โฉมจังหวัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065060024 13/06/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3973 จางซอมแซมแผนคอมโพสิต หอพักเทา-ทอง 4 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุรินทร อุดมสันติ์ น.ส.สุรินทร อุดมสันติ์ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065060035 27/06/2022 - -

3974 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065060037 27/06/2022 - -

3975 ซื้อวัสดุ จํานวน 5 ชนิด 8,260.00 8,260.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรานุช ถิ่นกาญจน นางสาวธีรานุช ถิ่นกาญจน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065060038 27/06/2022 - -

3976 ซื้อวัสดุในการซอม จํานวน 1 ชนิด 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065060039 27/06/2022 - -

3977 ซื้อวัสดุในการซอมฝาชักโครก จํานวน 300 ชุด 255,000.00 255,000.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PO0218065070001 04/07/2022 - -

3978 ขออนุมัติซอมแซมฝาชั้น 8 และชั้น 9 ของ

อาคารสหศึกษา (คณะรัฐศาสตรและ

นิติศาสตร 1)

14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สปอรรีเลชั่น จํากัด   

         ราคาเสนอ 14,980 

บาท

บริษัท สปอรรีเลชั่น จํากัด          

  ราคาจาง 14,980 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0300065060001 06/06/2022 - -

3979 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคิดเลข และเครื่องตี

เบอร 6 หลัก

4,903.33 4,903.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด          ราคาเสนอ 

4,903.33 บาท

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด   

       ราคาซื้อ 4,903.33 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065060010 07/06/2022 - -

3980 ขออนุมัติจัดซื้อแบตเตอรี่และสายชารจ 

Notebook ภาควิชานิติศาสตร

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด        ราคาเสนอ 

3,800 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด  

      ราคาซื้อ 3,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065060022 08/06/2022 - -

3981 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (เพื่อรับ-สง 

รศ.ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลยกิจกุล กรรมการ

ตรวจประเมินของหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารงานทองถิ่น ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 

2565)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลี่ยม 2016 

จํากัด           ราคาเสนอ 

4,000 บาท

บริษัท ปโตรเลี่ยม 2016 จํากัด    

       ราคาซื้อ 4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065060034 08/06/2022 - -

3982 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมหลังคาและฝา

เพดาน (คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 2)

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มะโนมั่น 

การโยธา   ราคาเสนอ 

65,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด มะโนมั่น การ

โยธา   ราคาจาง 65,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0300065060002 13/06/2022 - -

3983 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํายาเติมถังดับเพลิง คณะ

รัฐศาสตรและนิติศาสตร

79,650.00 79,650.00 เฉพาะเจาะจง ราน เซฟตี้เฟรทเคมีคอล     

             ราคาเสนอ 

79,650 บาท

ราน เซฟตี้เฟรทเคมีคอล            

      ราคาซื้อ 79,650 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0300065060003 13/06/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3984 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (เขาพบ 

ศาสตราจารย ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน 

ณ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลี่ยม 2016 

จํากัด           ราคาเสนอ 

1,000 บาท

บริษัท ปโตรเลี่ยม 2016 จํากัด    

       ราคาซื้อ 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065060045 14/06/2022 - -

3985 ขออนุมัติซอมบํารุงระบบเครื่องสแกน

ลายนิ้วมือประตูเขาอาคารสหศึกษา คณะ

รัฐศาสตรและนิติศาสตร 1

16,745.50 16,745.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเคซี เทคโนโลยี 

จํากัด         ราคาเสนอ 

16,745.50 บาท

บริษัท เอสเคซี เทคโนโลยี จํากัด  

       ราคาจาง 16,745.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0300065060004 14/06/2022 - -

3986 ขออนุมัติจัดซื้อกลอง Webcam Full HD 

จํานวน 6 เครื่อง

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น                   

               ราคาเสนอ 

9,900 บาท

วินเทค พริ้น                          

        ราคาซื้อ 9,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065060047 15/06/2022 - -

3987 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4 

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

83,460.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล 

ซินเนอรจี จํากัด              

                       ราคา

เสนอ 83,460 บาท

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซิน

เนอรจี จํากัด                         

            ราคาซื้อ 83,460 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0300065060005 16/06/2022 - -

3988 ขออนุมัติจัดจางเหมาจัดทํารูปเลม โครงการ

ประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของ

บุคลากร

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานพิมพ                       

             ราคาเสนอ 1,500

 บาท

รานพิมพ                              

      ราคาจาง 1,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการ

วิชาการ

16/06/2022 - -

3989 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอรของคณะ

รัฐศาสตรและนิติศาสตร

33,800.00 33,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด        ราคาเสนอ 

33,800 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด  

      ราคาซื้อ 33,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0300065060006 16/06/2022 - -

3990 ขออนุมัติจัดจางเหมาทําเข็มกลัดสัญลักษณ

พรอมสกรีน (โครงการตอนรับตอนรับลูกสิงห

คราม-ตราชูและปฐมนิเทศนิสิตใหม คณะ

รัฐศาสตรและนิติศาสตร

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน Liquidity                

              ราคาเสนอ 

5,500 บาท

ราน Liquidity                       

       ราคาจาง 5,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065060054 16/06/2022 - -

3991 ขออนุมัติจัดซื้อกลองวงจรปด พรอมติดตั้ง 30,174.00 30,174.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดชาติวงศ

 กรุป       ราคาเสนอ 

30,174 บาท

หางหุนสวนจํากัด เดชาติวงศ กรุป 

      ราคาซื้อ 30,174 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0300065060008 16/06/2022 - -

หนา้ 432



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

3992 ขออนุมัติจัดจางทําปายไวนิลและธง

สัญลักษณ  (โครงการตอนรับลูกสิงหคราม-

ตราชู วันที่ 21 และ 23มิถุนายน 2565 ณ 

อาคารโภชนาการและสวนนันทนาการ 

(บริเวณสนามตะกรอ) มหาวิทยาลัยบูรพา

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลารจ ฟอรจูน เอ็ดดู

เทนเมนท จํากัด              

                           ราคา

เสนอ 6,500 บาท

บริษัท ลารจ ฟอรจูน เอ็ดดูเท

นเมนท จํากัด                         

                ราคาจาง 6,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065060057 16/06/2022 - -

3993 ขออนุมัติจัดจางทําสติกเกอร, ทําปายสแตนดี้

 และปายไวนิล คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ    

          ราคาเสนอ 7,600 

บาท

นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ           

   ราคาจาง 7,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065060060 17/06/2022 - -

3994 ขออนุมัติจัดจางลางเครื่องปรับอากาศ คณะ

รัฐศาสตรและนิติศาสตร 2

34,133.00 34,133.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.ที.

แอร แอนด เซอรวิส          

                        ราคา

เสนอ 34,133 บาท

หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.ที.แอร 

แอนด เซอรวิส                       

           ราคาจาง 34,133 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0300065060009 17/06/2022 - -

3995 ขออนุมัติจางเหมาถายภาพหองเรียน 

ถายภาพบุคลากร และบรรยากาศโดยรอบ

ของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรเดช สุนทโรทัย        

             ราคาเสนอ 

10,500 บาท

นายสุรเดช สุนทโรทัย               

      ราคาจาง 10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0300065060010 30/06/2022 - -

3996 ขอจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน

มิถุนายน  2565

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายทอง 

(สํานักงานใหญ), บริษัท 

ปตท. น้ํามันและการคาปลีก

 จํากัด (มหาชน)

หจก.วงศทรายทอง (สํานักงาน

ใหญ), บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด (มหาชน)

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065060002 01/06/2022 - -

3997 ขอจัดจางออกแบบงานปรับปรุงกอสราง

ศูนยวิจัยศิลปะการออกแบบและวัฒนธรรม

บูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

135,000.00 135,000.00 จางออกแบบ

หรือควบคุม

งานกอสราง

โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

นายสมพันธ ราชรักษา นายสมพันธ ราชรักษา ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PO0800065060001 09/06/2022 - -

3998 ขอจัดจางทําปายประชาสัมพันธ โครงการวัน

คลายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร  

ครบรอบปที่ 27 ประจําป พ.ศ. 2565

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065060049 10/06/2022 - -

3999 ขอจัดซื้อโลรางวัล ในการจัดทําโครงการวัน

คลายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร  

ครบรอบปที่ 27 ประจําป พ.ศ. 2565

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานไทยเบญจรงค รานไทยเบญจรงค ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065060051 10/06/2022 - -

หนา้ 433



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4000 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทําโครงการ

ปรับพื้นฐานทักษะดานศิลปกรรม สาขาวิชา

ออกแบบเซรามิกส ศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 2565

4,996.00 4,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065060054 10/06/2022 - -

4001 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทําโครงการ

ปรับพื้นฐานทักษะดานศิลปกรรม สาขาวิชา

ออกแบบผลิตภัณฑ ศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 2565

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด, หางหุนสวนจํากด 

ทิชชูชลบุรี

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด,

 หางหุนสวนจํากด ทิชชูชลบุรี

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065060052 10/06/2022 - -

4002 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทําโครงการ

ปรับพื้นฐานทักษะดานศิลปกรรม สาขาครีเอ

ทีฟอารต และกราฟกครีเอทีฟศิลปกรรม

ศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 

2565

4,895.00 4,895.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065060053 10/06/2022 - -

4003 ขอจัดซื้อซื้อวัสดุเพื่อใชในกาาจัดทําโครงการ

ปรับปพื้นฐานทักษะดานศิลปกรรม 

สาขาวิชานิเทศศิลป ศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 2565

4,999.00 4,999.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.พานิช กรุป จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

บริษัท ว.พานิช กรุป จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065060048 10/06/2022 - -

4004 ขอจัดจางเหมาบริการจัดทําเครื่องบวงสรวง

พระพิฆเนศ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคฑาพรหม   โหงจาง นายคฑาพรหม   โหงจาง ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065060050 10/06/2022 - -

4005 ขอจัดซื้อที่ตรวจโควิดเพื่อใชในการตรวจหา

เชื้อไวรัสโควิด 19 สําหรับบุคลากรใน

สํานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทิชชูชลบุรี หางหุนสวนจํากัด ทิชชูชลบุรี ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065060060 13/06/2022 - -

4006 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานในสาขา

บัณฑิตศึกษา และ สํานักงานคณบดีคณะ

ศิลปกรรมศาสตร

22,915.98 22,915.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065060061 13/06/2022 - -

4007 ขอจัดจางตัดตนไม ในสาขาเซรามิกส 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงสิทธิ์  ปะเมนาโพธิ์ นายทรงสิทธิ์  ปะเมนาโพธิ์ ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065060065 17/06/2022 - -

4008 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทําโครงการ

ปรับพื้นฐานทักษะดานศิลปกรรม สาขาวิชา

จิตรกรรมสรางสรรค คณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัย ปการศึกษา  2565

4,965.00 4,965.00 เฉพาะเจาะจง รานวังยาเฮลทแคร,  ราน

เอส.เค.ฮารดแวร โดย น.ส. 

กาญจนา  ยมกรัตนาภรณ

รานวังยาเฮลทแคร,  รานเอส.เค.

ฮารดแวร โดย น.ส. กาญจนา  

ยมกรัตนาภรณ

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065060067 17/06/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4009 ขอจัดจางเชาสถานที่ในการจัดทําโครงการ

ปฐมนิเทศนิสิตใหม คณะศิลปกรรมศาสตร

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065060066 17/06/2022 - -

4010 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการ

สอนในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ

10,239.95 10,239.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065060094 24/06/2022 - -

4011 ขอจางเหมาบริการรถสองแถวเพื่อใชเดินทาง

ไปเขารวมโครงการประกวดวาดภาพเพนท

หิน ภายใตหัวขอการประกวด สวนสัตวยุค

ใหม เพราะชีวิตตองมีมิติ

5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมั่น  ปงกา นายสมั่น  ปงกา ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065060096 28/06/2022 - -

4012 ขอจัดจางเหมาบริการติดตั้งผลงานในการ

จัดทําโครงการประกวดภาพถาย เนื่องใน

โอกาสครบรอบ 67 ป มหาวิทยาลัยบูรพา 

หัวขอ คิดถึงบานเรา...ถิ่นเทา-ทอง

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกวินท  แถมกลาง นายกวินท  แถมกลาง ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065060100 30/06/2022 - -

4013 ขอจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน

มิถุนายน  2565

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายทอง 

(สํานักงานใหญ), บริษัท 

ปตท. น้ํามันและการคาปลีก

 จํากัด (มหาชน)

หจก.วงศทรายทอง (สํานักงาน

ใหญ), บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด (มหาชน)

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065060002 01/06/2022 - -

4014 ขอจัดจางออกแบบงานปรับปรุงกอสราง

ศูนยวิจัยศิลปะการออกแบบและวัฒนธรรม

บูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

135,000.00 135,000.00 จางออกแบบ

หรือควบคุม

งานกอสราง

โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

นายสมพันธ ราชรักษา นายสมพันธ ราชรักษา ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PO0800065060001 09/06/2022 - -

4015 ขอจัดจางทําปายประชาสัมพันธ โครงการวัน

คลายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร  

ครบรอบปที่ 27 ประจําป พ.ศ. 2565

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065060049 10/06/2022 - -

4016 ขอจัดซื้อโลรางวัล ในการจัดทําโครงการวัน

คลายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร  

ครบรอบปที่ 27 ประจําป พ.ศ. 2565

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานไทยเบญจรงค รานไทยเบญจรงค ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065060051 10/06/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4017 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทําโครงการ

ปรับพื้นฐานทักษะดานศิลปกรรม สาขาวิชา

ออกแบบเซรามิกส ศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 2565

4,996.00 4,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065060054 10/06/2022 - -

4018 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทําโครงการ

ปรับพื้นฐานทักษะดานศิลปกรรม สาขาวิชา

ออกแบบผลิตภัณฑ ศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 2565

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด, หางหุนสวนจํากด 

ทิชชูชลบุรี

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด,

 หางหุนสวนจํากด ทิชชูชลบุรี

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065060052 10/06/2022 - -

4019 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทําโครงการ

ปรับพื้นฐานทักษะดานศิลปกรรม สาขาครีเอ

ทีฟอารต และกราฟกครีเอทีฟศิลปกรรม

ศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 

2565

4,895.00 4,895.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065060053 10/06/2022 - -

4020 ขอจัดซื้อซื้อวัสดุเพื่อใชในกาาจัดทําโครงการ

ปรับปพื้นฐานทักษะดานศิลปกรรม 

สาขาวิชานิเทศศิลป ศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 2565

4,999.00 4,999.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.พานิช กรุป จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

บริษัท ว.พานิช กรุป จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065060048 10/06/2022 - -

4021 ขอจัดจางเหมาบริการจัดทําเครื่องบวงสรวง

พระพิฆเนศ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคฑาพรหม   โหงจาง นายคฑาพรหม   โหงจาง ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065060050 10/06/2022 - -

4022 ขอจัดซื้อที่ตรวจโควิดเพื่อใชในการตรวจหา

เชื้อไวรัสโควิด 19 สําหรับบุคลากรใน

สํานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทิชชูชลบุรี หางหุนสวนจํากัด ทิชชูชลบุรี ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065060060 13/06/2022 - -

4023 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานในสาขา

บัณฑิตศึกษา และ สํานักงานคณบดีคณะ

ศิลปกรรมศาสตร

22,915.98 22,915.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065060061 13/06/2022 - -

4024 ขอจัดจางตัดตนไม ในสาขาเซรามิกส 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงสิทธิ์  ปะเมนาโพธิ์ นายทรงสิทธิ์  ปะเมนาโพธิ์ ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065060065 17/06/2022 - -

4025 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทําโครงการ

ปรับพื้นฐานทักษะดานศิลปกรรม สาขาวิชา

จิตรกรรมสรางสรรค คณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัย ปการศึกษา  2565

4,965.00 4,965.00 เฉพาะเจาะจง รานวังยาเฮลทแคร,  ราน

เอส.เค.ฮารดแวร โดย น.ส. 

กาญจนา  ยมกรัตนาภรณ

รานวังยาเฮลทแคร,  รานเอส.เค.

ฮารดแวร โดย น.ส. กาญจนา  

ยมกรัตนาภรณ

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065060067 17/06/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4026 ขอจัดจางเชาสถานที่ในการจัดทําโครงการ

ปฐมนิเทศนิสิตใหม คณะศิลปกรรมศาสตร

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065060066 17/06/2022 - -

4027 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการ

สอนในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ

10,239.95 10,239.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065060094 24/06/2022 - -

4028 ขอจางเหมาบริการรถสองแถวเพื่อใชเดินทาง

ไปเขารวมโครงการประกวดวาดภาพเพนท

หิน ภายใตหัวขอการประกวด สวนสัตวยุค

ใหม เพราะชีวิตตองมีมิติ

5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมั่น  ปงกา นายสมั่น  ปงกา ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065060096 28/06/2022 - -

4029 ขอจัดจางเหมาบริการติดตั้งผลงานในการ

จัดทําโครงการประกวดภาพถาย เนื่องใน

โอกาสครบรอบ 67 ป มหาวิทยาลัยบูรพา 

หัวขอ คิดถึงบานเรา...ถิ่นเทา-ทอง

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกวินท  แถมกลาง นายกวินท  แถมกลาง ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065060100 30/06/2022 - -

4030 ขออนุมัติจางเหมาลางเครื่องปรับอากาศหอง

สํานักงานอาคารหอศิลปฯ

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายสนอง พรมชาติ นายสนอง พรมชาติ การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ

ขอ 79 วรรคสอง

13/06/2565 006/65 - -

4031 ขอเสนอจางถายเอกสารหลักสูตรและเขาเลม 

เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในของคณะ

ศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา 2564 ของ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ภาควิชาการ

จัดการเรียนรู

3,187.00 3,187.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065060001 01/06/2022 - -

4032 ขอเสนอจางถายเอกสารและเขาเลม เพื่อใช

เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตร ประจําป

การศึกษา 2564 ของภาควิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต

1,125.00 1,125.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065060009 02/06/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4033 ขอเสนอจางถายเอกสารและเขาเลม เพื่อใช

เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตร ประจําป

การศึกษา 2564 ของภาควิชาการจัดการ

เรียนรู หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 2 สาขา

1,675.00 1,675.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065060010 02/06/2022 - -

4034 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพ เพื่อใชพิมพเอกสาร

ตาง ๆ เกี่ยวกับงานปฏิบัติการสอนและฝก

ประสบการณวิชาชีพครู

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด

สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065060002 02/06/2022 - -

4035 ขอเสนอจางถายเอกสารและเขาเลม รายงาน

การประเมินตนเอง จํานวน 6 หลักสูตร ใช

สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2564 ของภาควิชาวิจัย

และจิตวิทยาประยุกต

4,890.00 4,890.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065060017 07/06/2022 - -

4036 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพ เพื่อใชปริ้นเอกสาร

ราชการตาง ๆ ภายในภาควิชาการจัดการ

เรียนรู

12,430.00 12,430.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065060018 07/06/2022 - -

4037 ขออนุมัติจางทําความสะอาด

เครื่องปรับอากาศ คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องจากครบกําหนด

ระยะเวลาลางเครื่องปรับอากาศ เพื่อเปน

การประหยัดไฟ และตรวจเช็คสภาพแอรให

พรอมใชงานตลอดเวลา

41,783.50 41,783.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง 

จํากัด

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065060032 08/06/2022 - -

4038 ขอเสนอจัดซื้อบันไดอลูมิเนียมสองทาง ความ

สูง 9 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก

ของเดิมชํารุดและไมคุมคากัยการซอมแซม

4,708.00 4,708.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065060034 08/06/2022 - -

4039 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ EPSON สําหรับ

ใชจัดพิมพเอกสารราชการตางๆ ภายใน

สํานักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด

สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065060030 08/06/2022 - -

หนา้ 438



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4040 ขอเสนอจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก

สวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 

๒๘๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อ

สําหรับใชในหองเรียนของคณะศึกษาศาสตร 

เนื่องจากของเดิมชํารุดไมคุมคากับการ

ซอมแซม

288,000.00 288,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง 

จํากัด

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PO0900065060002 14/06/2022 - -

4041 ขอเสนอจัดซื้อโตะอเนกประสงค โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง เพื่อสําหรับใชในหองเรียนของ

คณะศึกษาศาสตร เนื่องจากของเดิมชํารุดไม

คุมคากัยการซอมแซม

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PO0900065060001 09/06/2022 - -

4042 ขอเสนอซื้อถานใสโทรศัพทไรสาย โทรศัพท

ใชงานไมไดเนื่องจากแบตโทรศัพทเสื่อม

คุณภาพ จําเปนตองซื้อมาใสใหใชงานได

ตามปกติ

450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด

สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065060031 08/06/2022 - -

4043 ขอเสนอจางพัฒนาเว็บไซด พรอมอัพเดท

ขอมูล ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต 

เนื่องจากตองพัฒนาเว็บไซดและอัพเดท

ขอมูลตางๆ ของภาควิชาใหเปนปจจุบัน

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ประทุม มาลาทอง น.ส. ประทุม มาลาทอง มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065060043 10/06/2022 - -

4044 ขอเสนอจางถายเอกสารและเขาเลม เพื่อใช

เปนเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในของคณะศึกษาศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2564 ของหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ภาค

วิชาการจัดการเรียนรู

320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065060047 10/06/2022 - -

4045 ขอเสนอจางถายเอกสารหลักสูตรและเขาเลม 

เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในของคณะ

ศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา 2564 ของ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

คณิตศาสตร ภาควิชาการจัดการเรียนรู

1,197.00 1,197.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065060042 10/06/2022 - -

หนา้ 439



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4046 ขอเสนอจางทําปายไวนิล สําหรับใช

ประชาสัมพันธ การพัฒนาหลักสูตรดนตรี

ศึกษาและนาฏศิลปศึกษา ระหวางคณะ

ศึกษาศาสตรและคณะดนตรีและการแสดง 

มหาวิทยาลัยบูรพา

1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065060052 13/06/2022 - -

4047 ขอเสนอจางถายเอกสารและเขาเลม เพื่อใช

เปนเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในของคณะศึกษาศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2564 ของหลักสูตร

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน ภาควิชาการจัดการเรียนรู

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065060049 13/06/2022 - -

4048 ขออนุมัติซื้อหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เพื่อใช

พิมพเอกสารตาง ๆ และสื่อประชาสัมพันธ 

ของคณะศึกษาศาสตร

20,500.00 20,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065060050 13/06/2022 - -

4049 ขอเสนอจางทําปายไวนิล ใชติด

ประชาสัมพันธเพื่อตอนรับนิสิตใหม และแจง

กําหนดการรับปริญญา ปการศึกษา 2562 

และ ป 2563

5,339.30 5,339.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065060051 13/06/2022 - -

4050 ขออนุมัติซอมโรงจอดรถ โครงเหล็กจอดรถ

สําหรับไมเลื้อย เนื่องจากโครงเหล็กที่จอดรถ

ตรงกลางเริ่มแอน อาจจะเกิดอันตรายได 

จําเปนตองซอมใหใชงานไดตามปกติ (เลข

ครุภัณฑ 632101041000001)

2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง นายสมควร ญาติเจริญ นายสมควร ญาติเจริญ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065060057 14/06/2022 - -

4051 ขออนุมัติซอมแซมหองศูนยอาหาร คณะ

ศึกษาศาสตร เนื่องจากผนังหองศูนยอาหาร 

มีรูกวาง มีรอยแตกยาวตามอายุการใชงาน 

และทอน้ําทิ้งชํารุด มีรอยรั่ว ประตูลูกปดเสีย

 กระเบื้องแตก จําเปนตองซอมใหใชงานได

ตามปกติ

36,350.00 36,350.00 เฉพาะเจาะจง นายสมควร ญาติเจริญ นายสมควร ญาติเจริญ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065060056 14/06/2022 - -

หนา้ 440



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4052 ขอเสนอจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก

สวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 

25000 บีทียู เพื่อระบายความรอน ปรับอุณ

ภูมิหองใหเหมาะสมในการจัดการเรียนการ

สอน ติดตั้ง ณ ชั้นดาดฟา อาคาร 60 พรรษา

มหาราชินี 1

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส 

จํากัด

บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส จํากัด สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065060081 17/06/2022 - -

4053 ขอเสนอซื้อชอดอกไม เพื่อแสดงความยินดีใน

โอกาสเขารับตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน

อัสสัมชัญศรีราชา ซึ่งทางโรงเรียนอัสสัมชัญฯ 

ใหความอนุเคราะหนิสิตของคณะไปฝก

ประสบการณวิชาชีพ และดานอื่นๆ ดวยดีทุก

ครั้ง ขอเบิกตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่0456/2564 เรื่องหลักเกณฑกลางจายคา

รับรองของผูบริหาร

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบานดอกไม รานบานดอกไม สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065060070 17/06/2022 - -

4054 ขอเสนอจางลางทําความสะอาด

เครื่องปรับอากาศ เนื่องจาก มีฝุนเยอะ 

ภายในสํานักงานและหองหัวหนาภาค

วิชาการการบริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสนอง พรมชาติ นายสนอง พรมชาติ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065060087 20/06/2022 - -

4055 ขอเสนอจางถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร

 ป.โท และป.เอก สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา เพื่อใชประชุมกรรมการสภา

วิชาการ ที่ประชุมนโยบายวิชาการ และที่

ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065060094 20/06/2022 - -

4056 ขอเสนอจางลางทําความสะอาด

เครื่องปรับอากาศ ภาควิชาบัณฑิตศึกษา

นานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อให

ทํางานไดอยากมีประสิทธิภาพ

4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง 

จํากัด

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065060096 21/06/2022 - -

หนา้ 441



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4057 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมูล SSD 

เพื่อชวยใหระบบภาพรวมของคอมพิวเตอร

ทํางานไดเร็วขึ้น ใสคอมพิวเตอรของภาควิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065060100 21/06/2022 - -

4058 ขอเสนอจางถายเอกสาร สําหรับประกอบการ

เรียนของนิสิตชั้นปที่ 4 และเอกสารปรับปรุง

หลักสูตร ของภาควิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร

9,870.00 9,870.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065060104 22/06/2022 - -

4059 ขอเสนอจางกอสรางหองน้ําอาคารปฏิบัติการ

ศิลปะ คณะศึกษาศาสตร จํานวน 1 หลัง 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อสําหรับใหบริการ

นิสิตและอาจารยที่เขาใชงานอาคาร

ปฏิบัติการศิลปะและอาคารปฏิบัติการดนตรี

ไทย ของคณะศึกษาศาสตร

280,000.00 280,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PO0900065060003 30/06/2022 - -

4060 ขอเสนอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  สําหรับแปลง

สัญญาณชอง USB C บนโนตบุค 

สายสัญญาณเพื่อเชื่อมตอสัญญาณเสียงจาก

คอมพิวเตอรไปยังเครื่องขยายเสียง และ

เชื่อมตออุปกรณประเภท HDMI

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065060120 28/06/2022 - -

4061 ขอเสนอจางทําความสะอาด

เครื่องปรับอากาศ ศูนยเทคโนฯ ถึงกําหนด

ระยะเวลาทําความสะอาดเพื่อเปนการ

บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศใหใชงานได

ตลอดเวลา

11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง 

จํากัด

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065060122 29/06/2022 - -

4062 ขออนุมัติจัดซื้อถาน และปากกาเขียนไวท

บอรด ถานใชใสไมโครโฟน และปากกาไวท

บอรดใชเขียน สําหรับใชในหองเรียน หอง

ประชุม คณะศึกษาศาสตร

4,350.00 4,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065060126 29/06/2022 - -

หนา้ 442



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4063 จัดจางซอมรถยนตโดยสาร 12 ที่นั่ง จํานวน 

1 คัน รายละเอียดการซอมเช็คระยะ 

270,000 กม. หมายเลขครุภัณฑ 

5303001010001

2,724.22 2,724.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนตชลบุรี ผู

จําหนายโตโยตา จํากัด 

สาขาหนองมนบางพระ      

     ราคาที่เสนอฯ 2,724.22

 บาท

บริษัท ไทยยนตชลบุรี ผูจําหนาย

โตโยตา จํากัด สาขาหนองมน

บางพระ           ราคาที่ตกลงฯ 

2,724.22 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065060001 01/06/2022 - -

4064 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 6 รายการ 5,026.00 5,026.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

5,026.00 บาท

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

 ราคาที่ตกลงฯ 5,026.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065060003 07/06/2022 - -

4065 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 84 ถัง 2,940.00 2,940.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน 

ราคาที่เสนอฯ 2,940.00 

บาท

ราน น้ําดื่มบานและสวน ราคาที่

ตกลงฯ 2,940.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065060010 08/06/2022 - -

4066 จัดจางทําสติกเกอรฯ จํานวน 2 รายการ 866.70 866.70 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชัยพัฒน 

ศิลปและโฆษณา ราคาที่

เสนอฯ 866.70 บาท

หางหุนสวนจํากัด ชัยพัฒน ศิลป

และโฆษณา ราคาที่ตกลงฯ 

866.70 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065060011 08/06/2022 - -

4067 จัดซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 1,693.62 1,693.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

1,693.00 บาท

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 

ราคาที่ตกลงฯ 1,693.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065060012 10/06/2022 - -

4068 จัดจางทําปาย ไวนิล ขนาด 6.75X2.7 m 

นวน 1 ปาย

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง รานศูนยพิมพที-แม็กซ 

ดีไซน ราคาที่เสนอฯ 

3,210.00 บาท

รานศูนยพิมพที-แม็กซ ดีไซน 

ราคาที่ตกลงฯ 3,210.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065060015 15/06/2022 - -

4069 จัดซื้อแมแบบเว็บไซตระบบจัดการการเรียน

การสอนออนไลน (Web siteTemplate)

จํานวน 1 ชุด

4,960.00 4,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาเรดดี้ จํากัด ราคา

ที่เสนอฯ 4,960.00 บาท

บริษัท อาเรดดี้ จํากัด ราคาที่ตก

ลงฯ 4,960.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065060019 22/06/2022 - -

4070 จัดซื้อแอลกอฮอล 75% ขนาด 3,800 มล. 

จํานวน 10 แกลลอน

7,900.02 7,900.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

7,900.02 บาท

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 

ราคาที่ตกลงฯ 7,900.02 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065060018 22/06/2022 - -

4071 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ 7,550.00 7,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

7,550.00 บาท

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด ราคาที่ตกลงฯ 7,550.00 

บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065060027 24/06/2022 - -

หนา้ 443



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4072 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

550.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 

ราคาที่ตกลงฯ 550.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065060025 24/06/2022 - -

4073 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

7,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 

ราคาที่ตกลงฯ 7,000.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065060026 24/06/2022 - -

4074 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงาน

ประมวลผลระดับสูง จํานวน 1 เครื่อง

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

35,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 

ราคาที่ตกลงฯ 35,000.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PO1200065060001 27/06/2022 - -

4075 จัดจางงานตอพวงขางรถจักรยานยนต 

จํานวน 1 ชุด

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ อุตตมะรัตน 

ราคาที่เสนอฯ 14,000.00 

บาท

นายประสิทธิ์ อุตตมะรัตน ราคาที่

ตกลงฯ 14,000.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PO1200065060002 27/06/2022 - -

4076  จัดซื้อกระดานฟลิปชารท 75X106.50 ซม. 

จํานวน 5 ชุด

16,425.00 16,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

16,425.00 บาท

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 

ราคาที่ตกลงฯ 16,425.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PO1200065060003 29/06/2022 - -

4077 ขออนุมัติจัดจางลางใหญและตรวจเช็ค

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 6 เครื่อง

4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค ราคาที่

เสนอฯ 4,494.00 บาท

นิวทาวน เทคนิค ราคาที่ตกลงฯ 

4,494.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065060034 29/06/2022 - -

4078  จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 20 ตัว 71,800.00 71,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล

 จํากัด (มหาชน) ราคาที่

เสนอฯ 71,800.00 บาท

บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด

 (มหาชน) ราคาที่ตกลงฯ 

71,800.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PO1200065060004 29/06/2022 - -

4079 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  

จํานวน 3 ตัว

7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

7,062.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 

ราคาที่ตกลงฯ 7,062.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065060038 30/06/2022 - -

4080 จัดจางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศฯ  

จํานวน 1 คัน

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม ราคาที่

เสนอฯ 3,000.00 บาท

นายโกมล ฤทธิ์งาม ราคาที่ตกลงฯ

 3,000.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065060035 30/06/2022 - -

4081 จัดซื้อตลับหมึกโทนเนอร HP LaserJet Pro 

200 color จํานวน 2 กลอง

6,780.00 6,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

6,780.00 บาท

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด ราคาที่ตกลงฯ 6,780.00 

บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065060036 30/06/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4082 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว 2 รายการ

 สบูโฟมลางมือ 40 ชิ้น และเจลดับกลิ่น 30 

ชิ้น สําหรับใชภายในหองน้ําของอาคารเฉลิม

พระเกียรติ คณะการจัดการและการทองเที่ยว

4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065060001 01/06/2022 - -

4083 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสาร ประกอบการ

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตรประจําปการศึกษา 2564 

(SAR)

2,336.00 2,336.00 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065060002 01/06/2022 - -

4084 ขออนุมัติจางออกแบบโปสเตอร และวิดิทัศน

 8 ชิ้น 8 เครือขาย (สนับสนุนนิทรรศการ

เครือขาย) สําหรับใชในงาน โครงการงาน

วันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทํางาน 

(CWIE DAY) ครั้งที่ 12 ประจําป 2565

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบริพัฒน ฉันทโสภณ นายบริพัฒน ฉันทโสภณ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065060003 02/06/2022 - -

4085 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสารบรรจุวาระ

การประชุมสภามหาวิทยาลัย หลักสูตร ITM 

1,760 แผน

880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065060004 02/06/2022 - -

4086 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก 3 ชิ้น สําหรับมอบ

ใหประธานในพิธี ในโครงการงานวันสหกิจ

ศึกษาบูรณาการกับการทํางาน (CWIE DAY)

 ครั้งที่ 12 ประจําป 2565 (6มิย65)

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนเขาสามมุข วิสาหกิจชุมชนเขาสามมุข มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065060005 02/06/2022 - -

4087 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสาร แบบฟอรม

การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร จํานวน 4,327 แผน เพื่อใชสําหรับ

เปนเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ

2,163.50 2,163.50 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065060041 14/06/2022 - -

4088 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก 2 ชิ้น สําหรับมอบ

ใหวิทยากร ในโครงการพัฒนาคุณภาพ

งานวิจัย ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2565

758.00 758.00 เฉพาะเจาะจง Top super market Top super market มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065060043 16/06/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4089 ขออนุมัติซื้อชุดปฐมพยาบาล 2 ชุด สําหรับใช

ในโครงการสานสัมพันธนิสิตคณะการจัดการ

และการทองเที่ยว และตอนรับนิสิตใหม 

ประจําปการศึกษา 2565 (23, 30 มิย65)(7,

 21 กค65)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานยาเทพประสิทธิ์ รานยาเทพประสิทธิ์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065060046 22/06/2022 - -

4090 ขออนุมัติซื้อหนังสือเรียนประกอบการเรียน

การสอน รายวิชา 66563163 พฤติกรรม

ผูบริโภคและการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค

 จํานวน 18 เลม สําหรับนิสิตป.โท MBA

8,982.00 8,982.00 เฉพาะเจาะจง รานยาเทพประสิทธิ์ รานยาเทพประสิทธิ์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065060047 23/06/2022 - -

4091 ขออนุมัติจางถายเอกสารและเขาเลม 

ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา 

66951663 ธรรมาภิบาลและความ

รับผิดชอบตอสังคม จํานวน 41 เลม สําหรับ 

นิสิตป.โท

5,535.00 5,535.00 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065060049 24/06/2022 - -

4092 ขออนุมัติจางถายเอกสารและเขาเลม 

ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา 

66951863 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ จํานวน 40 

เลม สําหรับ นิสิตป.โท

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065060048 24/06/2022 - -

4093 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสารและเขาเลม

รายงานประกันคุณภาพ 5 เลม (1,900แผน) 

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดําเนินงานที่เปนเลิศ (EdPEx) ประจําป

การศึกษา 2564 (25-26กค65)

950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065060062 29/06/2022 - -

4094 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต

ของคณะ ทะเบียน 1 กช 637 ชลบุรี สําหรับ

เดินทาง รับ-สง เอกสารภายในมหาวิทยาลัย

บูรพา

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายทอง หจก.วงศทรายทอง มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065060063 30/06/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4095 ขอเสนอซื้อน้ําดื่ม เพื่อใหบริการนิสิตและผูที่

เขามาติดตอภาควิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร

245.00 245.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มบานและสวน รานน้ําดื่มบานและสวน สินคามีคุณภาพ สะอาด บริการ

สงรวดเร็ว

PR0900065070011 04/07/2022 - -

4096 ขอเสนอซื้ออุปกรณเก็บขอมูล และเทปกาว

ติดจอ LCD ของภาคเทคโนโลยีการศึกษา 

อุปกรณเก็บขอมูล เพื่อใหระบบภาพรวมของ

คอมพิวเตอรทํางานเร็วขึ้น และเทปกาวติดจอ

 LCD เวลาถอดจอออกกอนติดตั้ง

6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065070010 04/07/2022 - -

4097 ขอเสนอจางถายเอกสารพรอมเขาเลม เพื่อใช

เปนเอกสารประกอบการตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร ประจําป 

2564 เพื่อสงใหผูบริหารคณะศึกษาศาสตร 

และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับ

สวนงานตามเกณฑ EdPEx

5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065070021 05/07/2022 - -

4098 ขอเสนอจางถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร

 ป.โท และ ป.เอก ที่ไดรับการอนุมัติหลักสูตร

จากสภามหาวิทยาลัย มอบใหภาควิชาเพื่อ

เก็บเปนขอมูลตอไป

7,620.00 7,620.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065070017 05/07/2022 - -

4099 ขอเสนอจัดทําเลมวารสาร HRD Journal 

Vol.13 No.1 June 2022 เพื่อเผยแพร

ผลงานวิจัยของคณาจารย นิสิต และ

นักวิชาการในสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ รานชลบุรีการพิมพ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการสงรวดเร็ว

PR0900065070022 05/07/2022 - -

4100 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพ สําหรับพิมพเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนของอาจารย และ

เอกสารราชการตางๆ ภาควิชาวิจัยและ

จิตวิทยาประยุกต

8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065070028 06/07/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4101 ขอเสนอจางทําสติ๊กเกอรฝาติดกระจก เพื่อใช

สําหรับติดกระจกประตู และหนาตางหอง

หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร

1,936.70 1,936.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม มีบริการสง

PR0900065070057 18/07/2022 - -

4102 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพเลเซอร สําหรับใชพิมพ

เอกสารการเรียนการสอนของอาจารย และ

เอกสารราชการตาง ๆ ของภาควิชาการ

บริหารการศึกษา

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065070062 18/07/2022 - -

4103 ขออนุมัติซื้อฮารดดิสสําหรับบันทึกกลอง

วงจรปด เนื่องจากกลองวงจรปดไมสามารถ

บันทึกขอมูลได ฮารดดิสเสีย จําเปนตองซื้อมา

เปลี่ยนใหใชงานไดตามปกติ

15,836.00 15,836.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065070053 18/07/2022 - -

4104 ขออนุมัติซื้อหินคลุก และยางมะตอย สําหรับ

เทพื้นอัดพื้นใหแนน บริเวณอาคาร

ปฏิบัติการศิลปะ เนื่องจากเปนหลุมลึก และ

มีน้ําขัง และยางมะตอย สําเร็จรูป ใชเทพื้น

ถนน ที่เปนหลุมหนาตึกคณะศึกษาศาสตร

6,099.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065070051 18/07/2022 - -

4105 ขออนุมัติจางเหมาทิ้งเศษไมชิ้นใหญ 

เนื่องจากนิสิตเอกวิชาศิลปะใชไมชิ้นใหญ

ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งปจจุบันไมได

ใชแลว จึงทําใหมีเศษไมชิ้นใหญ จํานวนมาก 

ไมสามารถทิ้งในถังขยะของมหาวิทยาลัยได 

จําเปนตองจางใหขนไปทิ้งนอกมหาวิทยาลัย

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายตอง บุญธรรม นายตอง บุญธรรม บริการรวดเร็ว ราคาเหมาะสม PR0900065070055 18/07/2022 - -

4106 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพเลเซอร เพื่อใชพิมพ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน และ

เอกสารราชการของภาควิชาบัณฑิตศึกษา

นานาชาติฯ

6,150.00 6,150.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065070063 18/07/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4107 ขอเสนอเชาหองประชุม เพื่อจัดโครงการ

พัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยเพื่อ

ตีพิมพในวารสารระดับชาติ สําหรับนิสิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ในวันที่ 23-24 ก.ค.

65 ณ โรงแรม The Bayview Pattaya

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม The Bayview 

Parraya

โรงแรม The Bayview Parraya มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065070064 18/07/2022 - -

4108 ขอเสนอจัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ 

เพื่อสําหรับใชในการจัดเก็บเปนไฟลเอกสาร

ทางราชการและสําหรับสํารองไฟเครื่อง

คอมพิวเตอรของฝายพัฒนานิสิตและฝก

ประสบการณวิชาชีพครู

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065070039 18/07/2022 - -

4109 ขอเสนอเชารถตู เพื่อรับสงนิสิตปริญญาโท 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไปศึกษาดูงาน

 ณ กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ในวันที่ 22 

ก.ค.65

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ทวมพงษ นายประกิจ ทวมพงษ มีความชํานาญในเสนทาง ราคา

เหมาะสม

PR0900065070069 19/07/2022 - -

4110 ขอเสนอจางลางทําความสะอาด

เครื่องปรับอากาศ ของภาควิชาวิจัยฯ เพื่อ

เปนการบํารุงรักษา ยืดอายุการใชงาน พรอม

ใชงานตลอดเวลา

14,873.00 14,873.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง 

จํากัด

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065070071 20/07/2022 - -

4111 ขอเสนอจัดซื้อชุดไมคหองประชุม จํานวน 1 

ชุด เพื่อใชสําหรับเพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการสอนและการประชุมทางไกล

ในระบบออนไลนของภาควิชาวิจัยและ

จิตวิทยาประยุกต

26,500.00 26,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065070070 20/07/2022 - -

4112 ขอเสนอซื้อน้ําดื่ม เพื่อใหบริการนิสิต และผู

ที่มาติดตองานฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร

245.00 245.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มบานและสวน รานน้ําดื่มบานและสวน สินคามีคุณภาพ สะอาด บริการ

สงรวดเร็ว

PR0900065070075 21/07/2022 - -

4113 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพ เพื่อใชสําหรับพิมพ

เอกสารเพื่อการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรม

งานตาง ๆ ของงานฝกประสบการณวิชาชีพ

ครู คณะศึกษาศาสตร

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065070074 21/07/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4114 ขอเสนอจางทําเกียรติบัตร เพื่อมอบใหนิสิตที่

มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ในโครงการครุบูชา 

ปการศึกษา 2565 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065070078 22/07/2022 - -

4115 ขอเสนอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

งานประมวลผลและเครื่องสํารองไฟฟา เพื่อ

สําหรับใชในการจัดพิมพและจัดเก็บไฟล

เอกสารทางราชการ ของฝายพัฒนานิสิตและ

ฝกประสบการณวิชาชีพครู

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065070076 22/07/2022 - -

4116 ขอเสนอจางทําพานเจิม และดอกไมตกแตง

สถานที่ เพื่อตกแตงโพเดียมและสถานที่จัด

งาน ในโครงการครุบูชา ปการศึกษา 2565 

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง รานบานบึงฟลอริส รานบานบึงฟลอริส มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065070082 22/07/2022 - -

4117 ขอเสนอจางขุดยายตอไมหนาอาคารสโมสร

นิสิต คณะศึกษาศาสตร เพื่อความปลอดภัย 

และสวยงาม

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065070083 22/07/2022 - -

4118 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพ เพื่อใชปริ้นเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนและงานตางๆ 

ของอาจารยสาขาวิชาพลศึกษา สํานักงาน

การศึกษา

5,980.00 5,980.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065070099 25/07/2022 - -

4119 ขอเสนอจัดซื้อครุภัณฑจํานวน 3 รายการ 

เพื่อสําหรับใชในการดําเนินงานดานประ

คุณภาพ เนื่องจากของเดิมชํารุดไมสามารถใช

งานได

82,000.00 82,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PO0900065070002 26/07/2022 - -

4120 ขอเสนอจางซอมเครื่องพิมพ เนื่องจากเวลาป

ริ้นเอกสารสีหมึกพิมพไมสม่ําเสมอ 

จําเปนตองซอมใหใชงานไดปกติ (เลขครุภัณฑ

 631500201000051)

3,690.00 3,690.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065070100 25/07/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4121 ขอเสนอซื้อสายสัญญาณ HDMI to Mini 

HDMI สําหรับเชื่อมตอสัญญาณจากกลอง 

HandyCam ไปยังอุปกรณแสดงผล ของศูนย

เทคโนฯ

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065070104 25/07/2022 - -

4122 ขอเสนอจัดซื้อเครื่องโทรศัพทไรสายและ

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน

ประมวลผลระดับสูง เพื่อสําหรับใชในงาน

วิชาการเนื่องจากโทรศัพทมีจํานวนไม

เพียงพอตอการใชงานของบุคคลากรและ

คอมพิวเตอรสําหรับใชในการปฏิบัตงาน เก็บ

รวบรวมขอมูลและงานออนไลนในสวนของ

วิชาการการ

88,810.00 88,810.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PO0900065070001 26/07/2022 - -

4123 ขอเสนอจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 

เครื่อง เพื่อใชในการระบายความรอน  ของ

ภาคิวิชาการจัดการเรียนรู หอง M 506 ชั้น 5

 คณะวิศวกรรมศาสตร

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส 

จํากัด

บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส จํากัด สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065070096 25/07/2022 - -

4124 ขอเสนอจางถายเอกสารประกอบการอบรม 

เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

สอนภาษาอังกฤษเปนภาษาโลก ของ

ภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติฯ

690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065070103 25/07/2022 - -

4125 ขอเสนอซื้ออุปกรณเสริมคอมพิวเตอร เพื่อใช

ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และ

การประชุมออนไลน ของภาควิชา

บัณฑิตศึกษานานาชาติ

3,879.00 3,879.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065070108 25/07/2022 - -

4126 ขอเสนอซอมเครื่องคอมพิวเตอร เนื่องจากฝา

ครอบดานหนา และหลังชํารุด ทําใหเครื่อง

คอมพิวเตอรเปดใชงานไมได จําเปนตองซอม

ใหใชงานไดตามปกติ (เลข 

641500302000201)

4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065070110 25/07/2022 - -

หนา้ 451



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4127 ขอเสนอซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมูล เพื่อ

ทดแทนของเดิมที่ลาสมัย และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางานใหเครื่อง

คอมพิวเตอร

6,450.00 6,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด

สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065070101 25/07/2022 - -

4128 ขอเสนอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานประมวลผลระดับกลางและ

มัลติมีเดีย เพื่อใชสําหรับการดําเนินงาน

บริการวิชาการที่ตองจัดอบรมและเดินทาง

ไปสฏิบัติงานนอกสถานที่

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065070092 25/07/2022 - -

4129 ขอเสนอซอมเครื่องปรับอากาศ ศูนยเทคโนฯ 

เนื่องจากเครื่องปรับอากาศไมเย็น 

จําเปนตองซอมใหงานไดตามปกติ

3,723.60 3,723.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง 

จํากัด

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065070102 25/07/2022 - -

4130 ขออนุมัติขออนุมัติซื้อน้ํายาดับเพลิง 

เนื่องจากตรวจเช็คถังดับเพลิงแลวพบวา 

น้ํายาดับเพลิงหมด จําเปนตองเติมน้ํายา 

เพื่อใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา (โครงการ 

Green University)

19,688.00 19,688.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันแสน ซัพพลาย 

จํากัด

บริษัท พันแสน ซัพพลาย จํากัด สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065070117 26/07/2022 - -

4131 ขออนุมัติจางเหมากั้นผนังหองเรียน 

เนื่องจากปจจุบันหองเรียนของคณะฯ ไม

เพียงพอตอจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

จึงไดมีการปรับหองเรียนใหมโดยการกั้นผนัง

หองเรียน

91,500.00 91,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมควร ญาติเจริญ นายสมควร ญาติเจริญ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PO0900065070003 27/07/2022 - -

4132 ขออนุมัติจางเหมาติดไฟพรอมเดินสายสวิตช

ไฟเปด-ปด ติดตูควบคุมไฟ และติดกลอง

ครอบทอแอร ในหองเรียน เนื่องจากมีการ

กั้นผนังหองเรียนนิสิตระดับบัณฑิตใหม 

จําเปนตองติดตั้งอุปกรณไฟฟาในหองใหม

74,100.00 74,100.00 เฉพาะเจาะจง นายสมควร ญาติเจริญ นายสมควร ญาติเจริญ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PO0900065070004 27/07/2022 - -

4133 ขอเสนอจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22

 นิ้ว เพื่อระบายความรอนในอาคาร

ปฏิบติการศิลปะ คณะศึกษาศาสตร

13,675.00 13,675.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065070098 26/07/2022 - -

หนา้ 452



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4134 ขอเสนอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

งานประมวลผล แบบที่ 1 เพื่อใหบุคคลากร

ในภาควิชาการจัดการเรียนรู ใชพิมพเอกสาร

ตาง ๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดการ

เรียนการสอน

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล 

ที ช็อป

หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล ที ช็อป สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065070097 26/07/2022 - -

4135 ขอเสนอซื้อสาย HDMI เมาส และคียบอรด 

ของภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติ 

เนื่องจากของเดิมชํารุดใชงานไมได 

จําเปนตองซื้อเพื่อใหใชงานไดตามปกติ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065070111 26/07/2022 - -

4136 ขออนุมัติเบิกเงินคา SSD Harddisk 27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ท

เวิรค จํากัด

บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค 

จํากัด

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065070007 01/07/2022 - -

4137 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

รถจักรยานยนต เดือน ก.ค 2565

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065070002 01/07/2022 - -

4138 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เดือน

 ก.ค 2565

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ปโตรเลียม 2016 จํากัด บ.ปโตรเลียม 2016 จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065070006 01/07/2022 - -

4139 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เดือน

 ก.ค 2565

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065070005 01/07/2022 - -

4140 ขออนุมัติเบิกเงินคากระดาษชําระมวนใหญ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065070008 04/07/2022 - -

4141 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารสี ขาวดําและ

เขาเลม SAR EdPEx ปการศึกษา 2564

11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร  บุญชู นายพลากร  บุญชู เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065070017 06/07/2022 - -

4142 ขออนุมัติเบิกเงินคาหมึกพิมพเลเซอรสี 

ภาควิชาสุขศึกษา

16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065070021 06/07/2022 - -

4143 ขออนุมัติเบิกเงินคาตัดหญาตกแตงตนไม 

ปรับภูมิทัศนรอบอาคาร

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุรงค  ละกะเต็บ นายจตุรงค  ละกะเต็บ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065070018 06/07/2022 - -

4144 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมารถเพื่อพานิสิต

ภาควิชาสุขศาสตรฯ เดินทางไปฝกซอม

อัคคีภัย

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายธนศักดิ์  เอกตาแสง นายธนศักดิ์  เอกตาแสง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065070022 06/07/2022 - -

4145 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุรายวิชา 73230159 

การปฐมพยาบาล ภาคเรียนที่ 1/2565

6,013.00 6,013.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065070024 07/07/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4146 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลม 

SAR,มคอ.,Feedback Report หลักสูตร 

วทม.สุขศึกษา สม./ส.ด.

4,884.00 4,884.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส รานลูกน้ําเซอรวิส เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065070037 18/07/2022 - -

4147 ขออนุมัติเบิกเงินคาจัดพิมพและเขาเลม

วารสาร ปที่ 17 เลม 1 (ม.ค - ม.ิย 65)

19,750.00 19,750.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ รานชลบุรีการพิมพ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065070038 19/07/2022 - -

4148 ขออนุมัติเบิกเงินคาหมึกพิมพเลเซอรสี Hp 

CE253A

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065070039 19/07/2022 - -

4149 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุในการเรียนการสอน

รายวิชา 72030259 การปฏิบัติการดูแล

สุขภาพเบื้องตน

3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง รานบริบาลเภสัช รานบริบาลเภสัช เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065070040 19/07/2022 - -

4150 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมารถ วันที่ 25-26

 ก.ค 2565

6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายธนศักดิ์  เอกตาแสง นายธนศักดิ์  เอกตาแสง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065070041 20/07/2022 - -

4151 ขออนุมัติเบิกเงินคาโปสเตอรนําเสนอผลงาน

วิชาการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065070042 20/07/2022 - -

4152 ขออนุมัติเบิกเงินคาจัดทําปายชื่ออาจารย 

จํานวน 6 ปาย

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065070045 21/07/2022 - -

4153 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมารถรับสงนิสิตลง

พื้นที่ของรายวิชา 72040259 การฝก

ประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขและอนามัย

สิ่งแวดลอม 1 ในวันที่ 5 ส.ค 2565

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร  ยงศรีพิพัฒน นายธนกร  ยงศรีพิพัฒน เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065070049 26/07/2022 - -

4154 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงาน

ประมวลผลระดับสูง  จํานวน 2 เครื่อง

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

70,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 

ราคาที่ตกลงฯ 70,000.00  บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PO1200065070001 04/07/2022 - -

4155 จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 1 ตัว 1,290.00 1,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด  ราคาที่เสนอฯ 

1,290.00 บาท

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด  

 ราคาที่ตกลงฯ 1,290.00  บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065070001 04/07/2022 - -

4156 จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง 7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด  ราคาที่เสนอฯ 

7,900.00 บาท

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด  

 ราคาที่ตกลงฯ 7,900.00  บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065070002 04/07/2022 - -
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4157 จัดซื้อไมโครโฟนไรสาย จํานวน 2 ชุด 23,600.00 23,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

23,600.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 

ราคาที่ตกลงฯ 23,600.00  บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PO1200065070002 05/07/2022 - -

4158 ขออนุมัติจัดจางลางใหญและตรวจเช็ค

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 7 เครื่อง

8,453.00 8,453.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค              

     ราคาที่เสนอฯ 8,453.00

 บาท

นิวทาวน เทคนิค                  

ราคาที่ตกลงฯ 8,453.00  บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065070008 06/07/2022 - -

4159 จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จําวน 3 รายการ 34,775.00 34,775.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค              

  ราคาที่เสนอฯ 34,775.00

 บาท

นิวทาวน เทคนิค                   

ราคาที่ตกลงฯ 34,775.00  บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PO1200065070003 07/07/2022 - -

4160 จัดซื้อผงหมึกเครื่องถายเอกสารสี  จํานวน 4

 กลอง

34,775.00 34,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กอปป ริช จํากัด      

         ราคาที่เสนอฯ 

34,775.00 บาท

บริษัท กอปป ริช จํากัด             

 ราคาที่ตกลงฯ 34,775.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065070013 08/07/2022 - -

4161 จัดซื้อวัสดุ จํานวน 23 รายการ 13,230.00 13,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

13,230.00 บาท

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด ราคาที่ตกลงฯ 13,230.00

 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065070014 08/07/2022 - -

4162 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 64 ถัง 2,240.00 2,240.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน     

     ราคาที่เสนอฯ 2,240.00

 บาท

ราน น้ําดื่มบานและสวน          

ราคาที่ตกลงฯ 2,240.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065070015 11/07/2022 - -

4163 จัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 95 จํานวน 2.49 ลิตร 2,240.00 2,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.น้ํามันและ

การคาปลีกจํากัด(มหาชน)

ราคาที่เสนอฯ 2,240.00 

บาท

บริษัท ปตท.น้ํามันและการคา

ปลีกจํากัด(มหาชน)ราคาที่ตกลงฯ 

2,240.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065070019 12/07/2022 - -

4164 จัดซื้อแบตเตอรี่ Notebook Lenovo รุน 

E590  จํานวน 30 ชิ้น

87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

87,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 

ราคาที่ตกลงฯ 87,000.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PO1200065070004 12/07/2022 - -

4165 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ 1,744.00 1,744.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

1,744.00 บาท

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

ราคาที่ตกลงฯ 1,744.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065070020 12/07/2022 - -

4166 จัดซื้ออุปกรณซอมคอมพิวเตอร จํานวน 2 

รายการ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

2,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 

ราคาที่ตกลงฯ 2,000.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065070022 20/07/2022 - -
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4167 จัดจางปริ้นทและเขาเลมสันกาว จํานวน 2 

รายการ

2,124.00 2,124.00 เฉพาะเจาะจง สดใส กอปป ราคาที่เสนอฯ 

2,124.00 บาท

สดใส กอปป ราคาที่ตกลงฯ 

2,124.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065070024 22/07/2022 - -

4168 จัดซื้ออุปกรณแปลงสัญญาณ Converter 

USB 3.0 to Gigabit Lan (TP Link) จํานวน

 1 ชิ้น

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

650.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 

ราคาที่ตกลงฯ 650.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065070032 26/07/2022 - -

4169 จัดซื้อ Hardisk SSD SATA 2.5” ขนาด 240

 GB จํานวน 1 ตัว

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

2,500.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 

ราคาที่ตกลงฯ 2,500.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065070031 26/07/2022 - -

4170 จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ 

Smart TV ฯ จํานวน 2 เครื่องและชุดขาติด

ผนังแบบโยกฯ จํานวน 1 ชุด

67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค ราคาที่

เสนอฯ 67,410.00 บาท

นิวทาวน เทคนิค ราคาที่ตกลงฯ 

67,410.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PO1200065070005 26/07/2022 - -

4171 จัดจางปรับปรุงหอง 304 และ 305   จํานวน

 1 งาน

56,792.00 56,792.00 เฉพาะเจาะจง ราน อรุณวิศวกรรม  ราคาที่

เสนอฯ 56,792.00 บาท

ราน อรุณวิศวกรรม              

ราคาที่ตกลงฯ 56,792.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PO1200065070006 27/07/2022 - -

4172 จัดจางงาน MA โปรแกรมคอมพิวเตอร ไลบ

รารี่สําหรับการลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

 จํานวน 1 ระบบ

56,792.00 56,792.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาเรดดี้ จํากัด 

(สํานักงานใหญ) ราคาที่

เสนอฯ 56,792.00 บาท

บริษัท อาเรดดี้ จํากัด (สํานักงาน

ใหญ)ราคาที่ตกลงฯ 56,792.00 

บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065070034 27/07/2022 - -

4173 จัดซื้อครุภัณฑสํารวจ จํานวน 3 รายการ 12,970.00 12,970.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค ราคาที่

เสนอฯ 12,970.00 บาท

นิวทาวน เทคนิค ราคาที่ตกลงฯ 

12,970.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PO1200065070007 27/07/2022 - -

4174 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแกสโซฮอล 91 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ปตท.น้ํามันและการคา

ปลีก จํากัด (มหาชน)

บ.ปตท.น้ํามันและการคาปลีก 

จํากัด (มหาชน)

ราคาจากทองตลาด PR1300065070032 01/07/2022 - -

4175 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาจากทองตลาด PR1300065070015 06/07/2022 - -

4176 จางเปลี่ยนยางรถยนตตูทะเบียน นง 8224 

ชลบุรี

30,600.00 30,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ประมวลลอแม็ค แอนด 

ไทร จํากัด

บ.ประมวลลอแม็ค แอนด ไทร 

จํากัด

ราคาจากทองตลาด PR1300065070023 07/07/2022 - -

4177 จางเหมาบริการติดตั้งมิเตอร 3 เฟส 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เนื่องจํานงค นางสาวสุมารี เนื่องจํานงค ราคาจากทองตลาด PR1300065070057 22/07/2022 - -

4178 จางเปลี่ยนแบตเตอรี่รถเกงทะเบียน ขค 

7043 ชบ.

2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง บ.ส.อารยออโตเซอรวิส 

จํากัด

บ.ส.อารยออโตเซอรวิส จํากัด ราคาจากทองตลาด PR1300065070065 25/07/2022 - -

4179 ซื้อหมึกเครื่องพิมพเลเซอรสีOKI c 332 แดง 

เหลือง ฟา

4,050.00 4,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาจากทองตลาด PR1300065070067 25/07/2022 - -

4180 จางจัดทําเลมรายงาน 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร บานคอมพิวเตอร ราคาจากทองตลาด PR1300065070066 25/07/2022 - -

4181 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาจากทองตลาด PR1300065070068 25/07/2022 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

4182 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาจากทองตลาด PR1300065070070 25/07/2022 - -

4183 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 85 เอ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาจากทองตลาด PR1300065070069 25/07/2022 - -

4184 ซื้อสายสัญญาณ UTP และหัว RJ45ตัวผู 4,250.00 4,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาจากทองตลาด PR1300065070078 26/07/2022 - -

4185 ขออนุมัติจางเหมาผูดําเนินการบริหารจัดการ

โรงละครและงานกิจการพิเศษ

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชิตชัย ผดุงประเสริฐ/

ราคาที่เสนอ 54,000บาท

นายพิชิตชัย ผดุงประเสริฐ/ราคาที่

ตกลงจาง 54,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PO4200065070001 01/07/2022 - -

4186 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาจักร 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง สหชัยคาจักร  2003/ราคาที่

เสนอ 6,700 บาท

สหชัยคาจักร  2003/ราคาที่ตกลง

จาง 6,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065070013 04/07/2022 - -

4187 ขออนุมัติจางเหมายายพรอมปรับตั้งเสียง

เปยโน

23,500.00 23,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย เจริญศิลป

วรรณ/ราคาที่เสนอ 23,500

 บาท

นายวุฒิชัย เจริญศิลปวรรณ/ราคา

ที่ตกลงจาง 23,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065070014 04/07/2022 - -

4188 ขออนุมัติจางเหมายายถังสํารองน้ําและปมน้ํา 16,199.80 16,199.80 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิ

วิลอปเมนท/ราคาที่เสนอ 

16,199.80 บาท

หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอป

เมนท/ราคาที่ตกลงจาง 

16,199.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065070016 05/07/2022 - -

4189 ขออนุมัติจัดซื้อชอดอกไมเพื่อรวมแสดงความ

ยินดีผูไดรับรางวัลรัตนบูรพา

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานมอธฟลาเวอร/ราคาที่

เสนอ 1,000 บาท

รานมอธฟลาเวอร/ราคาที่ตกลงซื้อ

 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065070020 08/07/2022 - -

4190 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาผามาน 6,150.00 6,150.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย  อธิคม

ภาษิต/ราคาที่เสนอ 6,150

บาท

นางสาวพรทิพย  อธิคมภาษิต/

ราคาที่ตกลงจาง 6,150 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065070022 11/07/2022 - -

4191 ขออนุมัติจางเหมาติดฟลมกรองแสงหองการ

เรียนการสอน

34,880.00 34,880.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย  อธิคม

ภาษิต/ราคาที่เสนอ 34,880

 บาท

นางสาวพรทิพย  อธิคมภาษิต/

ราคาที่ตกลงจาง 34,880 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065070021 11/07/2022 - -

4192 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่อง

สแกนเนอรและเครื่องทําลายเอกสาร

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน/

ราคาที่เสนอ 9,900 บาท

นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน/ราคาที่

ตกลงจาง 9,900บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065070025 18/07/2022 - -
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4193 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําเครื่องพิธีกรรม-เพื่อ

ใชในงานพิธีไหวครูดนตรีและนาฏศิลป

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย ขาวสําล/ีราคาที่

เสนอ 19,000 บาท

นายอุทัย ขาวสําล/ีราคาที่ตกลง

จาง 19,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065070030 19/07/2022 - -

4194 ขออนุมัติจางวงดนตรีบรรเลงเพื่อใชในงานพิธี

ไหวครูดนตรีและนาฏศิลป

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกร ทากลาง /ราคาที่

เสนอ 50,000 บาท

นายกร ทากลาง /ราคาที่ตกลงจาง

 50,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065070029 19/07/2022 - -

4195 ขออนุมัติจัดซื้อชุดระบบกลองวงจรปด 183,500.00 183,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิจิทัล ทรานฟอรม 

คอรปอเรชั่น จํากัด/ราคาที่

เสนอ181,900 บาท

บริษัท ดิจิทัล ทรานฟอรม คอร

ปอเรชั่น จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ 

181,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PO4200065070005 19/07/2022 - -

4196 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําเครื่องสังเวยเพื่อใช

ในงานพิธีไหวครูดนตรีและนาฏศิลป

46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง รานครัวกุกติ๊ก /ราคาที่เสนอ

 46,000 บาท

รานครัวกุกติ๊ก /ราคาที่ตกลงจาง 

46,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065070028 19/07/2022 - -

4197 ขออนุมัติจัดซื้อชุดไสกรองเครื่องกรองน้ํา 12,400.00 12,400.00 เฉพาะเจาะจง รานกรองน้ําชลบุรี (พนัส

นิคม)/ราคาที่เสนอ 12,400

 บาท

รานกรองน้ําชลบุรี (พนัสนิคม)/

ราคาที่ตกลงซื้อ 12,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065070031 20/07/2022 - -

4198 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประปา,วัสดุไฟฟาและ

วัสดุสํานักงาน

1,345.00 1,345.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสด/ุราคาที่

เสนอ 1,345 บาท

รานไพรเวชคาวัสด/ุราคาที่ตกลง

ซื้อ 1,345 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065070034 26/07/2022 - -

4199 ขออนุมัติเสนอจางซอมแซมและบํารุงรักษา

ประตูบานเลื่อน หอง 701 สํานักงานบัณฑิต

วิทยาลัย

39,500.00 39,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย/ราคา

ที่เสนอ 39,500

วินเพาเวอร ซัพพลาย/ราคาที่ตก

ลงจาง 39,500

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065070005 01/07/2022 - -

4200 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 9 ถัง 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่เสนอ 360 น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 360 มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065070004 01/07/2022 - -

4201 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด/ราคาที่เสนอ 2,500

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/

ราคาที่ตกลงซื้อ 2,500

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065070007 04/07/2022 - -

4202 ขออนุมัติจางทําเลมรายงานประเมินตนเอง 

(SAR) ระดับสวนงาน ประจําปการศึกษา 

2564

3,960.00 3,960.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส/

ราคาที่เสนอ 3,960

รานพรอมพรรณ เซอรวิส/ราคาที่

ตกลงจาง 3,960

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065070013 08/07/2022 - -

4203 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึกในโครงการรับ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับสวนงาน ตามเกณฑ EdPEx

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานธิดา/ราคาที่เสนอ 1,000 รานธิดา/ราคาที่ตกลงซื้อ 1,000 มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065070015 11/07/2022 - -
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4204 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 20 แพ็ค 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่เสนอ 360 น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 360 มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065070017 12/07/2022 - -

4205 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 3,064.98 3,064.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด/ราคาที่เสนอ 

3,064.98

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/

ราคาที่ตกลงซื้อ 3,064.98

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065070018 18/07/2022 - -

4206 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด 

(มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065070002 01/07/2022 - -

4207 ขอความเห็นชอบเสนอถายเอกสารหนังสือ 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง ขาวโอตกอปป ขาวโอตกอปป มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065070009 01/07/2022 - -

4208 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 75,036.45 75,036.45 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065070010 01/07/2022 - -

4209 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซเปอรเน็ท จก., อรนุช

 เปยมปยทัศน, รานบาน

นิยาย

บ.เอ็กซเปอรเน็ท จก., อรนุช 

เปยมปยทัศน, รานบานนิยาย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065070006 01/07/2022 - -

4210 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจนเนอรัล บุคส เซอรวิส 

จก.

บ.เจนเนอรัล บุคส เซอรวิส จก. มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065070005 01/07/2022 - -

4211 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.สถาพรบุคส จก. บ.สถาพรบุคส จก. มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065070004 01/07/2022 - -

4212 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ไอบุคส ไอบุคส มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065070003 01/07/2022 - -

4213 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นที เรืองเดช, เฟมบุคส นที เรืองเดช, เฟมบุคส มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065070001 01/07/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4214 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภชัย อื้อตระกูลชัย นายสุภชัย อื้อตระกูลชัย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065070007 01/07/2022 - -

4215 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง โชคดี โรจนพิทักษชัย, นที 

เรืองเดช, ศูนยหนังสือ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สุ

ทิศา ตั้งหะรัฐ, mascot 101

 shop, บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จก. 

(มหาชน), นายสุภชัย อื้อ

ตระกูลชัย

โชคดี โรจนพิทักษชัย, นที เรือง

เดช, ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, สุทิศา ตั้งหะรัฐ, 

mascot 101 shop, บ.ซีเอ็ด

ยูเคชั่น จก. (มหาชน), นายสุภชัย 

อื้อตระกูลชัย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065070008 01/07/2022 - -

4216 ขอความเห็นชอบเสนอจางซอมเครื่อง

คอมพิวเตอร

16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065070011 01/07/2022 - -

4217 ขอความเห็นชอบขอตออายุสมาชิก

ฐานขอมูลออนไลน

350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง Up to Date, Inc., 

ธนาคารกรุงไทย

Up to Date, Inc., 

ธนาคารกรุงไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO1400065070001 07/07/2022 - -

4218 ขอความเห็นชอบปรับปรุงพื้นที่ระเบียงชั้น 3

 อาคารลานรมณีย

118,000.00 118,000.00 เฉพาะเจาะจง โหนง เจริญกอสราง โหนง เจริญกอสราง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO1400065070002 08/07/2022 - -

4219 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ 19,850.00 19,850.00 เฉพาะเจาะจง ฟาใส, กิตติพาณิชย, บ.ดี

ฟารมาซี จก.

ฟาใส, กิตติพาณิชย, บ.ดีฟารมาซี 

จก.

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065070031 08/07/2022 - -

4220 ขอความเห็นชอบเสนอซอมประตู 9,700.00 9,700.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยยัณต  เขียวมวง นายไชยยัณต  เขียวมวง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065070030 08/07/2022 - -

4221 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ 9,929.60 9,929.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.เพิ่มพูน อิเล็คทริค

 แอนด ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด

บริษัท ส.เพิ่มพูน อิเล็คทริค แอนด

 ดีเวลลอปเมนท จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065070034 12/07/2022 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4222 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชคาวัสด,ุ รานคนแซ

เตียว, โรงดินมณีแดงชลบุร,ี

 บ.มายอินดัสเตรียลแอนด 

ซัพพลาย จก.

ไพรเวชคาวัสด,ุ รานคนแซเตียว, 

โรงดินมณีแดงชลบุร,ี บ.มายอินดัส

เตรียลแอนด ซัพพลาย จก.

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065070035 12/07/2022 - -

4223 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ 8,240.00 8,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065070038 12/07/2022 - -

4224 ขอความเห็นชอบเสนอถายเอกสารและเขาเลม 8,701.00 8,701.00 เฉพาะเจาะจง รานธีรเดช, บานคอมพิวเตอร รานธีรเดช, บานคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065070037 12/07/2022 - -

4225 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 14,965.20 14,965.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุคสโตร 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท คิโนะคูนิยะ บุคสโตร 

(ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065070036 12/07/2022 - -

4226 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อเชือกไนลอน 689.00 689.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชคาวัสดุ ไพรเวชคาวัสดุ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065070033 12/07/2022 - -

4227 ขอความเห็นชอบเสนอจางซอมเครื่องสํารอง

ไฟฟา

3,540.00 3,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065070060 25/07/2022 - -

4228 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อสิทธิ์การเขาใช

โปรแกรม Elementor Pro15

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065070059 25/07/2022 - -

4229 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065070072 26/07/2022 - -

4230 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ 9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง อัลฟา, บ.ดีฟารมาซี จก. อัลฟา, บ.ดีฟารมาซี จก. มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065070073 27/07/2022 - -

4231 ซื้อวัสดุในการซอม จํานวน 10 ชนิด 40,777.70 40,777.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065070001 04/07/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4232 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065070002 04/07/2022 - -

4233 ซื้อวัสดุในการซอม จํานวน 1 ชนิด 9,250.00 9,250.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065070003 04/07/2022 - -

4234 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 54,762.60 54,762.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส 

จํากัด

บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065070004 04/07/2022 - -

4235 จางจัดทําปายไวนิล โครงการฝกอบรมการ

ระงับอัคคีภัยเบื้องตนในหอพักนิสิต

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรินทร  อุดมสันดิ์ นางสาวสุรินทร  อุดมสันดิ์ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065070010 06/07/2022 - -

4236 ซื้อวัสดุในการซอม จํานวน 14 ชนิด 7,029.90 7,029.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065070014 06/07/2022 - -

4237 ซื้อรีโมทควบคุมเครื่องปรับอากาศ 17,387.50 17,387.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส 

จํากัด

บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065070028 26/07/2022 - -

4238 จางเหมาติดตั้งสายสัญญาณ UPT Cat6 

พรอมอุปกรณ

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065070029 26/07/2022 - -

4239 จางเปลี่ยนแบตเตอรี่สําหรับเครื่องยนตปมน้ํา

ดับเพลิง หอพักเทา-ทอง 4

13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065070030 26/07/2022 - -

4240 จางเปลี่ยนแบตเตอรี่สําหรับเครื่องกําเนิด

ไฟฟา หอพักเทา-ทอง 4

8,774.00 8,774.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065070031 26/07/2022 - -

4241 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศหอพักเทา-

ทอง 4

5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส 

จํากัด

บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065070032 26/07/2022 - -

4242 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะ รถตูปรับ

อากาศ (โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ 

ปงบประมาณ 2565 และจัดทําแผนปฏิบัติ

การ ประจําปงบประมาณ 2566 ในวันที่ 

8-10 ก.ค. 2565 ณ อ.หัวหิน จังหวัดประจบ

คีรีขันธ)

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม           

          ราคาเสนอ 21,000

 บาท

นายโกมล ฤทธิ์งาม                  

   ราคาจาง 21,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0300065070001 01/07/2022 - -

4243 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงาน คณะ

รัฐศาสตรและนิติศาสตร

20,820.45 20,820.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด   ราคาเสนอ 

20,820.45 บาท

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด  

 ราคาซื้อ 20,820.45 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0300065070003 04/07/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4244 ขออนุมัติจัดซื้อกระถาง, ตนไม และดิน 

โครงการ Green Office คณะรัฐศาสตรและ

นิติศาสตร

29,700.00 29,700.00 เฉพาะเจาะจง รานอัศนัยเครื่องปนดินเผา  

            ราคาเสนอ 

29,700 บาท

รานอัศนัยเครื่องปนดินเผา          

    ราคาซื้อ 29,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0300065070004 05/07/2022 - -

4245 ขออนุมัติจัดซื้อกรรไกรตัดหญา, บัวรดน้ํา 

และปุย โครงการ Green Office คณะ

รัฐศาสตรและนิติศาสตร

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น

เตอร จํากัด ราคาเสนอ 

2,500 บาท

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด ราคาซื้อ 2,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065070019 05/07/2022 - -

4246 ขออนุมัติจัดจางติดตั้งประตูดูดไฟฟา (รถตู

ปรับอากาศ ทะเบียน นง 7991 ชลบุร)ี

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ศรีบางจาด     

        ราคาเสนอ 3,500 

บาท

นายสมชาย  ศรีบางจาด            

 ราคาจาง 3,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065070043 11/07/2022 - -

4247 ขออนุมัติจัดจางซอมบํารุงระบบปมน้ํา

ดับเพลิงและซอมบํารุง Control Fire Alam

110,000.00 110,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเซฟตี้เฟรทเคมีคอล      

        ราคาเสนอ 110,000

 บาท

รานเซฟตี้เฟรทเคมีคอล             

 ราคาจาง 110,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0300065050002 11/07/2022 - -

4248 ขออนุมัติจัดซื้อยางมะตอยผสมสําเร็จ และ

ทอพีวีซี 2 นิ้ว

934.00 934.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น

เตอร จํากัด ราคาเสนอ 

9340 บาท

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัดราคาซื้อ 9340 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065070044 12/07/2022 - -

4249 ขออนุมัติจางเหมาตัดตนไมและทําความ

สะอาดบริเวณโดยรอบ

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญศรี รอดสําอางค      

    ราคาเสนอ 1,200 บาท

นางบุญศรี รอดสําอางค          

ราคาจาง 1,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065070045 12/07/2022 - -

4250 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดวงศทราย

ทอง     ราคาเสนอ 200 

บาท

หางหุนสวนจํากัดวงศทรายทอง    

 ราคาซื้อ 200 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065070046 18/07/2022 - -

4251 ขออนุมัติจัดซื้อลอรถเข็นของคณะรัฐศาสตร

และนิติศาสตร

480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณอีเลคทริค        

      ราคาเสนอ 480 บาท

ราน กฤษณอีเลคทริค              

ราคาซื้อ 480 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065070047 18/07/2022 - -

4252 ขออนุมัติจัดจางเหมาติดตั้งโคมไฟสปอรตไลท

 LED ของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 2

38,300.00 38,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เนื่องจํานงค  

       ราคาเสนอ 38,300 

บาท

นางสาวสุมารี เนื่องจํานงค         

ราคาจาง 38,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0300065070005 20/07/2022 - -

4253 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณเสริมสําหรับโทรทัศน

(งานหองสมุด)

9,580.00 9,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด    ราคาเสนอ 9,580 

บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด  

  ราคาซื้อ 9,580 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065070098 20/07/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4254 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

พรอมติดตั้ง

324,210.00 324,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชัย เทรดดิ้ง (1983)

 จํากัด  ราคาเสนอ 

324,210 บาท

บริษัท วิชัย เทรดดิ้ง (1983) จํากัด

 ราคาซื้อ 324,210 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0300065070011 20/07/2022 - -

4255 ขออนุมัติคาเชาหองประชุม โครงการศึกษาดู

งานและทบทวนแผนกิจกรรมสโมสรนิสิต 

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร ณ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต และโรง

แรรมภูสักธาร จ.นครนายก วันที่ 3-5 ส.ค. 65

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมภูสักธาร รีสอรท     

         ราคาเสนอ 20,000 

บาท

โรงแรมภูสักธาร รีสอรท            

 ราคาเชา 20,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065070055 21/07/2022 - -

4256 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (รถตู) 

โครงการศึกษาดูงานและทบทวนแผน

กิจกรรมสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตรและ

นิติศาสตร ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ

โรงแรมภูสักธาร รีสอรท จ.นครนายก วันที่ 

3-5 ส.ค. 65

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลี่ยม 2016 

จํากัด       ราคาเสนอ 

3,000 บาท

บริษัท ปโตรเลี่ยม 2016 จํากัด    

 ราคาซื้อ 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065070056 21/07/2022 - -

4257 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (รถบัส) 

โครงการศึกษาดูงานและทบทวนแผน

กิจกรรมสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตรและ

นิติศาสตร ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ

โรงแรมภูสักธาร รีสอรท จ.นครนายก วันที่ 

3-5 ส.ค. 65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลี่ยม 2016 

จํากัด       ราคาเสนอ 

15,000 บาท

บริษัท ปโตรเลี่ยม 2016 จํากัด    

 ราคาซื้อ 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065070057 21/07/2022 - -

4258 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (รวมโครงการ

สรางรับรูแนวทางการพิจารณาการปฏิบัติ

ทางการคาที่เปนธรรมเกี่ยวกับการใหสินเชื่อ

การคา (Credit Term) ในพื้นที่ภาค

ตะวันออก ในวันที่ 26 ก.ค. 2565   ณ 

โรงแรมมณีจันทรีสอรท จังหวัดจันทบุร)ี

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลี่ยม 2016 

จํากัด       ราคาเสนอ 

3,000 บาท

บริษัท ปโตรเลี่ยม 2016 จํากัด    

 ราคาซื้อ 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065070059 22/07/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4259 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (เพื่อรับ-สง

วิทยากร ศาสตราจารย ดร.เกรียงไกร เจริญธ

นาวัฒน โครงการบรรยายพิเศษเสนทาง

วิชาชีพอาจารยนิติศาสตรรุนใหมจาก

ประสบการณครูกฎหมาย ในวันที่ 24 – 25 

ก.ค. 2565 ณ หอง 812 คณะรัฐศาสตรและ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลี่ยม 2016 

จํากัด       ราคาเสนอ 

4,000 บาท

บริษัท ปโตรเลี่ยม 2016 จํากัด    

 ราคาซื้อ 4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065070060 22/07/2022 - -

4260 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะ รถตูปรับ

อากาศ (เขารวมงานแถลงขาวและรับมอบ

รางวัล โครงการศูนยประสานงานและแกไข

ปญหาขาวปลอม (Anti Fake News Center:

 AFNC) ประจําปงบประมาณ 2565 ในวันที่ 

25 ก.ค. 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด 

แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว 

กรุงเทพมหานคร)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม           

        ราคาเสนอ 3,000 

บาท

นายโกมล ฤทธิ์งาม                  

ราคาจาง 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065070061 22/07/2022 - -

4261 ขออนุมัติจัดจางทําปายประชาสัมพันธ โครง

การบรยายพิเศษ เรื่อง SDGs in Germany:

 National, Regional, and Local Actions

 with a Particular Focus on Climate 

Action ณ โรงแรมเทาทอง วันที่ 27 ก.ค. 65

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ส.ทองเจ

ริุรุงเรืองอิงคเจ็ท            

                   ราคาเสนอ 

17,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด ส.ทองเจริุ

รุงเรืองอิงคเจ็ท                       

        ราคาจาง 17,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0300065070007 22/07/2022 - -

4262 ขออนุมัติจัดซื้อธงชาติประดับในงาน 

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง SDGs in 

Germany: National, Regional, and 

Local Actions with a Particular Focus 

on Climate Action ณ โรงแรมเทาทอง 

วันที่ 27 ก.ค. 65

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.

พาณิช   ราคาเสนอ 1,600 

บาท

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พาณิช 

  ราคาซื้อ 1,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065070063 22/07/2022 - -

4263 ขออนุมัติจัดจางทําระบบการบริหารและการ

บริการแบบดิจิทัล

120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล        ราคาเสนอ 

120,000 บาท

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล      

  ราคาจาง 120,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการ

วิชาการ

22/07/2022 - -

หนา้ 465



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4264 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณชางของคณะ

รัฐศาสตรและนิติศาสตร

44,235.00 44,235.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณอีเลคทริค        

      ราคาเสนอ 44,235 

บาท

ราน กฤษณอีเลคทริค              

ราคาซื้อ 44,235 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0300065070008 25/07/2022 - -

4265 ขออนุมัติจัดจางทําสติกเกอรติดประตูลิฟต, 

ปายที่จอดรถ และซองอะคริลิคของคณะ

รัฐศาสตรและนิติศาสตร

28,650.00 28,650.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ    

      ราคาเสนอ 28,650 

บาท

นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ          

ราคาจาง 28,650 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0300065070009 26/07/2022 - -

4266 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารประกอบการสอน

 ขอสอบ และเอกสารอื่น ๆ ของคณะ

รัฐศาสตรและนิติศาสตร

12,250.00 12,250.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส    

         ราคาเสนอ 12,250 

บาท

รานพรอมพรรณ เซอรวิส           

  ราคาจาง 12,250 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0300065070012 27/07/2022 - -

4267 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะ รถตูปรับ

อากาศ (พานิสิตเขารวมโครงการแขงขันการ

กลาวสุนทรพจนระดับปริญญาตรี ในวันที่ 5 

สิงหาคม 2565 ณ สภาทนายความ ในพระ

บรมราชูปถัมภ กรุงเทพมหานคร)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม           

      ราคาเสนอ 3,000 บาท

นายโกมล ฤทธิ์งาม                 

ราคาจาง 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065070100 27/07/2022 - -

4268 ขออนุมัติจางทําพวงมาลา(ดอกไมสด) ณ 

บริเวณหนาอาคารศาลจังหวัดชลบุรี วันที่ 5 

สิงหาคม พ.ศ. 2565

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิไล ไทยเจริญ            

       ราคาเสนอ 2,000 บาท

นางวิไล ไทยเจริญ                   

ราคาจาง 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065070101 27/07/2022 - -

4269 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว (เครื่องดื่ม

ชง, ครีมเทียม, กระดาษเช็ดหนา) สําหรับมุม

กาแฟ งานบัณฑิตศึกษา

1,386.69 1,386.69 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065070001 04/07/2022 - -

4270 ขออนุมัติจางทําปาย 7 ปาย (ปายอะคริลิก 3

 ปาย, ปายโฟมบอรด 4 ปาย) สําหรับติด

ประชาสัมพันธขอมูลดานพันธกิจ วิสัยทัศน 

และคานิยมของคณะ

13,100.00 13,100.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065070010 07/07/2022 - -

4271 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 15รายการ และ

วัสดุงานบานงานครัว 1รายการ สําหรับใชใน

สํานักงานคณะ และกิจการนิสิต คณะการ

จัดการฯ

10,372.74 10,372.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065070032 20/07/2022 - -

หนา้ 466



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4272 ขออนุมัติจางเหมาทาสีอาคาร (ภายในและ

ภายนอก รวม 136 ตร.ม.) จุดที่รื้อถอดปาย

ตัวอักษรสแตนเลสชื่อคณะ 1 งาน เนื่องจาก

เปลี่ยนชื่อคณะ ตองติดตั้งปายใหม

49,755.00 49,755.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดชาติวงศ

 กรุป

หางหุนสวนจํากัด เดชาติวงศ กรุป มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065070035 22/07/2022 - -

4273 ขออนุมัติจางซอมแซมรอยแตกราว พื้นผิวกัน

ซึม และฝาเพดานที่ชํารุดภายใน อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการ

ทองเที่ยว 1 งาน

485,000.00 485,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มะโนมั่น 

การโยธา

หางหุนสวนจํากัด มะโนมั่น การ

โยธา

มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400065070001 22/07/2022 - -

4274 ขออนุมัติจางเหมารื้อถอดปายตัวอักษรสแตน

เลส ชื่อคณะเดิมออก 4 จุด (เนื่องจากเปลี่ยน

ชื่อคณะใหม)

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065070034 22/07/2022 - -

4275 ขออนุมัติซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย 

(Access Point) แบบที่ 1 พรอมเดิน

สายสัญญาณ UTPCAT6 จํานวน 4 ชุด

39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065070052 26/07/2022 - -

4276 ขออนุมัติจางทําปายสวนงาน จํานวน 3ปาย 

(ตัวอักษรสแตนเลส พรอมติดตั้ง)

141,000.00 141,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400065070002 26/07/2022 - -

4277 ขออนุมัติซื อของที่ระลึก 1 ชุด สําหรับมอบ

ใหตัวแทนผูประกอบการ ในโครงการ

ผูประกอบการพบนิสิต (Roadshow) (4สค

65)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานมดดํา อางศิลา รานมดดํา อางศิลา มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065070053 27/07/2022 - -

4278 ซื้อวัสดุ (รายละเอียดตามแบบฟอรมการ

กําหนดรางขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะ) สําหรับใชในงานซอมภายใน

อาคาร

2,159.00 2,159.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ รานไพรเวชคาวัสดุ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065060084 01/07/2022 - -

4279 ซื้อวัสดุ สําหรับจัดโครงการเตรียมความรพร

อมกอนเปดภาคเรียน สาขาวิศวกรรม

ซอฟตแวร

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065070003 01/07/2022 - -

4280 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน

 1 คัน สําหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง 

โรงงานโตโยตา (บานโพธิ์) จ.ฉะเชิงเทรา ใน

วันที่ 7 ก.ค.2565

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065070032 06/07/2022 - -

หนา้ 467



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4281 ซื้อน้ํามันสําหรับเติมรถจักรยานยนตของคณะ

เพื่อใชในการเดินทางรับสงเอกสารของ

เจาหนาที่

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065070033 06/07/2022 - -

4282 ซื้อน้ํามันดีเซล สําหรับใชเติมเครื่องสูบน้ํา

ดับเพลิง(Fire Pump) และเครื่องกําเนิด

ไฟฟา (Generator)

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง (สํานักงานใหญ)

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง 

(สํานักงานใหญ)

ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065070034 06/07/2022 - -

4283 ซื้อน้ํากลั่น 24 ขวด ,ลอ 4 ลอ 952.00 952.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ รานไพรเวชคาวัสดุ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065070035 06/07/2022 - -

4284 ซื้อน้ําดื่มถัง จํานวน 26 ถัง 910.00 910.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน น้ําดื่มบานและสวน ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065070043 11/07/2022 - -

4285 ซื้อเมาสคอมพิวเตอร จํานวน 40 ชิ้น 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065070044 11/07/2022 - -

4286 ซื้อสายสัญญาณเสียง 20 เสน ขาไมโครโฟน 

20 ชุด แบตเตอรี่ 25 กอน

55,640.00 55,640.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065070001 11/07/2022 - -

4287 ซื้อหลอดไฟขั้วเกลียว 120 หลอด ลูกสูบฟลัช

วาลว จํานวน 20 ชุด และ รางครอบ

อลูมิเนียม 2 เสน

34,138.00 34,138.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065070002 11/07/2022 - -

4288 ซื้อ Power Supply จํานวน 2 ชุด 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ท

เวิรค จํากัด

บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค 

จํากัด

ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065070047 11/07/2022 - -

4289 ซื้อวัสดุ 4 รายการ สําหรับใชในการจัด

โครงการ (รายละเอียดตามแบบฟอรมการ

กําหนดรางขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะ)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065070054 18/07/2022 - -

4290 จางปริ้นปกพรอมเขาเลมสันกาว จํานวน 7 

เลม

420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง ราน ลูกน้ําเซอรวิส ราน ลูกน้ําเซอรวิส ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065070055 18/07/2022 - -

4291 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน

 1 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง บจ.วีอาร

พี ผูดแอนด เบเกอรี่ จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 22

 ก.ค.65

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065070062 20/07/2022 - -
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4292 จางติดตั้งเครื่องอานบัตรควบคุมการเปดปด

ประตู พรอมงานเดินสาย Lan จํานวน 1 งาน

14,231.00 14,231.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065070004 20/07/2022 - -

4293 ซื้อสิทธการใชงาน Coding Rooms  Single

 Teacher Plan (Annual)  จํานวน 1 สิทธิ์

39,376.00 39,376.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเสิรช จํากัด บริษัท อินโฟเสิรช จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065070005 20/07/2022 - -

4294 จางเปลี่ยนกระจกผนังหองประชุม และ

กระจกหนาตางภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน

38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟนิตี้ กลาส จํากัด บริษัท อินฟนิตี้ กลาส จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065070006 20/07/2022 - -

4295 ซื้อแผงวงจรสําหรับเชื่อมตอเครื่อขาย

ความเร็ว 10 Gigabit  2 ชุด พรอมสายนํา

สัญญาณ 2 ชุด

38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065070007 21/07/2022 - -

4296 ซื้อวัสดุ รูปพระบรมฉายาลักษณ ธง ตรายาง

วันที่ ตรายางสําเนาถูกตอง ถุงซิป 

(รายละเอียดตามแบบฟอรมการกําหนดราง

ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะ)

5,440.00 5,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065070074 21/07/2022 - -

4297 ซื้อปารติชั่น+กระจกฝงลายไม จํานวน 6 ชุด 40,620.00 40,620.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065070008 21/07/2022 - -

4298 ซื้อลิขสิทธิ์การใชงานซอฟตแวร Adobe 

จํานวน 1 สิทธิ์

18,511.00 18,511.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065070010 22/07/2022 - -

4299 ซื้อหนวยความจําหลักแบบ DDR4 จํานวน 

45 ตัว

61,150.50 61,150.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ท

เวิรค จํากัด

บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค 

จํากัด

ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065070011 22/07/2022 - -

4300 ซื้อวัสดุ (รายละเอียดตามแบบฟอรมการ

กําหนดรางขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะ ตามเอกสารแนบ)

11,335.00 11,335.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065070012 22/07/2022 - -

4301 ซื้อไมโครโฟน 1 ชุด อุปกรณขยายสัญญาณ 1

 ชุด และชุดหูฟง 1 ชุด

8,598.00 8,598.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065070106 25/07/2022 - -

4302 ซื้อวัสดุสําหรับจัดสวน (รายละเอียด

แบบฟอรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน /

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)

2,095.00 2,095.00 เฉพาะเจาะจง ราน สยามการเกษตร , ราน

ลิชา home&garden , สวน

เอเดน

ราน สยามการเกษตร , รานลิชา 

home&garden , สวนเอเดน

ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065070107 25/07/2022 - -
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4303 ซื้อวัสดุ สําหรับใชในการจัดโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง Train The Trainers: 

Basic Python Progamming for Teachers

1,120.00 1,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065070109 26/07/2022 - -

4304 ซื้อหนวยความจําหลักแบบ DDR4 จํานวน 6

 ตัว  และหนวยจัดเก็บขอมูล Solid State 

Drive จํานวน 6 ตัว

20,800.80 20,800.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ท

เวิรค จํากัด

บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค 

จํากัด

ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065070014 26/07/2022 - -

4305 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน

 1 คัน สําหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี

 ถึง Highlight Stage เซ็นทาราแกรนด และ

บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

กรุงเทพฯ

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065070111 26/07/2022 - -

4306 จางเหมาบริการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาเรดดี้ จํากัด 

(สํานักงานใหญ)/เสนอราคา

 35,000.00 บาท

บริษัท อาเรดดี้ จํากัด (สํานักงาน

ใหญ)/เสนอราคา 35,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065070010 07/07/2022 - -

4307 ซื้อวัสดุไฟฟา 2,107.90 2,107.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด/

เสนอราคา 2,107.90 บาท

บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด/เสนอ

ราคา 2,107.90 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065070015 12/07/2022 - -

4308 จางเหมาบริการรถยนต 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร  ทองเกษม/

เสนอราคา 3,200.00 บาท

นายพงศธร  ทองเกษม/เสนอราคา

 3,200.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065070021 20/07/2022 - -

4309 ซื้อวัสดุสํานักงาน 23,551.00 23,551.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟวเจอรพลัส จํากัด บริษัท ฟวเจอรพลัส จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO3900065070002 21/07/2022 - -

4310 ซื้อ 15.5 FR x 28 CM (11”) Titan HD 

Catheter Set จํานวน 10 Set

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย 

จํากัด

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060732 01/07/2022 - -

4311 ซื้อPrisma Smart APAP Therapy Set 

จํานวน 1 Set

30,434.78 30,434.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิสเมด จํากัด บริษัท อิสเมด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060733 01/07/2022 - -
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4312 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 10 เครื่อง 99,100.00 99,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060734 01/07/2022 - -

4313 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 6 เครื่อง 56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยการไดยินดีเมด 

จํากัด

บริษัท ศูนยการไดยินดีเมด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060735 01/07/2022 - -

4314 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 10 เครื่อง 99,500.00 99,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060736 01/07/2022 - -

4315 ซื้อ Bibag 900 g. for 5008 จํานวน 480 ถุง 43,200.00 43,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060739 01/07/2022 - -

4316 ซื้อAngio cath 5fr x 70 cm Yashiro 

จํานวน 5 ชิ้น

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060740 01/07/2022 - -

4317 คาสงตรวจวัดความแข็งของเนื้อตับและ

ปริมาณไขมันสะสมในตับ ประจําเดือน

กรกฎาคม 2565

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จํากัด บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060741 01/07/2022 - -

4318 ซื้อ3Port Manifold Block, Right Handle

 Off จํานวน 10 ชิ้น

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลออน อินเตอรเมด 

จํากัด

บริษัท ไลออน อินเตอรเมด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060742 01/07/2022 - -

4319 ซื้อRunthrough Ptcawire จํานวน 1 ชิ้น 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060743 01/07/2022 - -

4320 ซื้อTR BAND จํานวน 20 ชิ้น 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060744 01/07/2022 - -

4321 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 7

 รายการ

67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060745 01/07/2022 - -

หนา้ 471



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4322 ซื้อวัสดุ จํานวน 16 รายการ 67,700.00 67,700.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย อมรเลิศวิทย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060753 01/07/2022 - -

4323 คาถายเอกสารประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 

2565

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส 

กอปปเออร จํากัด

บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปป

เออร จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060841 01/07/2022 - -

4324 จางซอมแซมหองเวชศาสตรฟนฟู อาคารศรี

นครินทร ชั้น 5

78,500.00 78,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยุวดี ชูชีพ น.ส. ยุวดี ชูชีพ คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065070002 01/07/2022 - -

4325 ซื้อหูฟงทางการแพทย Stethoscope 26,022.40 26,022.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070003 01/07/2022 - -

4326 ซื้อแบตเตอรี่และ External Paddle สําหรับ

เครื่องกระตุกหัวใจ

64,100.00 64,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065070004 01/07/2022 - -

4327 ซอมอะไหล หูฟงทางการแพทย ผูใหญ และ

เด็กเล็ก

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070008 01/07/2022 - -

4328 ซื้อสายวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 

สําหรับเครื่องวัดและติดตามความอิ่มตัวของ

ออกซิเจนในเลือดและชีพจร จํานวน 1 เสน

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส 

โปร จํากัด

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070009 01/07/2022 - -

4329 จางทําระบบทอกาซทางการแพทย 77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอซลิงค เมดิคัล 

จํากัด

บริษัท ฮอซลิงค เมดิคัล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065070005 01/07/2022 - -

4330 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 4 รายการ 29,500.00 29,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด บริษัท พิลโก จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070012 01/07/2022 - -

4331 ซื้อ Comply EO 11,449.00 11,449.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070013 01/07/2022 - -
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อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4332 ซื้อยา Bupivacaine hydrochloride 0.5%

 4 ml Isobaric จํานวน 40 กลอง

23,042.00 23,042.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070014 01/07/2022 - -

4333 ซื้อยา Albumin human 20% 50 ml 

จํานวน 100 vial

95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยผลิตผลิตภัณฑจาก

พลาสมา สภากาชาดไทย

ศูนยผลิตผลิตภัณฑจากพลาสมา 

สภากาชาดไทย

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070015 01/07/2022 - -

4334 ซื้อยา Octreotide 100 mcg/1 ml 

injection จํานวน 450 syringe

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070016 01/07/2022 - -

4335 ซื้อยา N.S.S 0.9% 250 ml จํานวน 500 ถุง 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ

 จํากัด

บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070018 01/07/2022 - -

4336 ซื้อยา N.S.S 0.9% 1000 ml จํานวน 3000 

ถุง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ

 จํากัด

บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070019 01/07/2022 - -

4337 ซื้อยา N.S.S 0.9% 500 ml จํานวน 1000 ถุง 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070020 01/07/2022 - -

4338 ซื้อยา Water for injection 1000 ml 

จํานวน 600 ถุง

16,200.00 16,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070021 01/07/2022 - -

4339 ซื้อยา Triamcinolone 10 mg/1 ml 

Injection จํานวน 200 vial , 

Triamcinolone 40 mg/1 ml Injection 

จํานวน 200 vial

13,400.00 13,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.

เอส แลบบอเรตอรี่

หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.เอส 

แลบบอเรตอรี่

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070022 01/07/2022 - -

4340 ซื้อยา Imipenem 500 mg injection 

จํานวน 30 กลอง

57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส 

จํากัด

บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070023 01/07/2022 - -

4341 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2

 รายการ

74,160.00 74,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060737 04/07/2022 - -
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ราคาที่เสนอ
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ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ
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ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4342 ขอซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 7 รายการ 15,800.00 15,800.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย อมรเลิศวิทย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070025 04/07/2022 - -

4343 ซื้อยา Adrenaline 1 mg/1 ml injection 

จํานวน 2000 amp

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070026 04/07/2022 - -

4344 ซื้อแบตเตอรี่สําหรับเครื่องสํารองไฟ จํานวน 

10 กอน

7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง ไอที เอเวอรรีติง คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070027 04/07/2022 - -

4345 จางติดตั้งผามาน จํานวน 2 รายการ 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีผามาน ชลบุรีผามาน คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065070006 04/07/2022 - -

4346 ซื้อ ฟองน้ําทําแผลสูญญากาศ (Curavac 

Silver) #L จํานวน 12 ชิ้น

35,952.00 35,952.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070029 04/07/2022 - -

4347 ติดตั้งผามาน จํานวน 2 รายการ 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีผามาน ชลบุรีผามาน คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065070007 04/07/2022 - -

4348 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 9 เครื่อง 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จํากัด บริษัท ออดิเมด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070031 04/07/2022 - -

4349 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 7 เครื่อง 80,500.00 80,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จํากัด บริษัท ออดิเมด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070032 04/07/2022 - -

4350 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

96,728.00 96,728.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070033 04/07/2022 - -

4351 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070034 04/07/2022 - -
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ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
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ขอเสนอแนะ
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4352 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

98,033.40 98,033.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070035 04/07/2022 - -

4353 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม 3,570.00 3,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070036 04/07/2022 - -

4354 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม 3,199.00 3,199.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070037 04/07/2022 - -

4355 ซื้อ Glove (ผาตัด) #6.5 จํานวน 1500 คู 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซเมด  จํากัด บริษัท ไซเอนซเมด  จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070038 04/07/2022 - -

4356 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน 

จํากัด

บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070042 04/07/2022 - -

4357 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

86,500.00 86,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย)

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070043 04/07/2022 - -

4358 ซื้อยา Dextromethorphan 15 mg tablet

 จํานวน 150 กลอง

52,483.50 52,483.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070045 04/07/2022 - -

4359 ซื้อยา Losartan 50 mg tablet จํานวน 

160 BOX

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070046 04/07/2022 - -

4360 ซื้อยา Acetar 1000 ml/bag จํานวน 1000

 ถุง

41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070047 04/07/2022 - -

4361 ซื้อยา N.S.S Irrigate 1000 ml จํานวน 

3000 ขวด

81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070048 04/07/2022 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4362 ซื้อยา สารสกัดฟาทะลายโจร 20 

mg/capsule จํานวน 500 ขวด

52,500.00 52,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ

ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070049 04/07/2022 - -

4363 ซื้อยา Lidocaine HCl 2%+Epinephrine 

20 ml จํานวน 20 กลอง

9,120.00 9,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070050 04/07/2022 - -

4364 ซื้อยา Dogoxin 0.5 mg/2 ml injection 

จํานวน 20 กลอง

3,509.60 3,509.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070051 04/07/2022 - -

4365 ซื้อยา Piperacillin 4gm+Tazobactam 0.5

 gm injection จํานวน 1000 vial

90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070052 04/07/2022 - -

4366 ซื้อยา Ciprofloxacin 200 mg injection 

100 ml จํานวน 500 vial

24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070053 04/07/2022 - -

4367 ซื้อยา Sitafloxacin hydrate 50 mg tablet

 จํานวน 100 กลอง

93,304.00 93,304.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070055 04/07/2022 - -

4368 ซื้อยา Levocetirizine 50 mg tablet 

จํานวน 100 กลอง

95,979.00 95,979.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070056 04/07/2022 - -

4369 ซื้อยา Rituximab 500 mg/50 ml 

injection จํานวน 4 กลอง

37,236.00 37,236.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070057 04/07/2022 - -

4370 ซื้อยา Rituximab 100 mg/10 ml 

injection จํานวน 2 กลอง

9,844.00 9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070058 04/07/2022 - -

4371 ซื้อยา Sulprostone 0.50 mg/2 ml 

injection จํานวน 1 กลอง

2,110.04 2,110.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070060 04/07/2022 - -
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ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4372 ซื้อยา salbutamol sulfate 100 

mcg/dose MDI 200 dose จํานวน 300 ชุด

13,482.00 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070061 04/07/2022 - -

4373 ซื้อยา Vitamin D2 20000 iu capsule 

จํานวน 80 กลอง

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070062 05/07/2022 - -

4374 ซื้อเครื่องซักผา 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070063 05/07/2022 - -

4375 น้ํายาดับเพลิง 1,310.75 1,310.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันแสน ซัพพลาย 

จํากัด

บริษัท พันแสน ซัพพลาย จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070064 05/07/2022 - -

4376 ซื้อออกซิเจนชนิดทอ 1,337.50 1,337.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย)

 จํากัด (มหาชน)

บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070065 05/07/2022 - -

4377 ซอมรถยนต ทะเบียน กฉ 6483 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา มุทิตานนท นายปรีชา มุทิตานนท คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070067 05/07/2022 - -

4378 ซอมรถทะเบียน นค 6733 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา มุทิตานนท นายปรีชา มุทิตานนท คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070068 05/07/2022 - -

4379 ซื้อชุดแปรงขจัดคราบสนิม 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070069 05/07/2022 - -

4380 ซื้อ Nylon #5/0 DS 19 (C0935190) 

จํานวน 108 ชิ้น , Polyglaction 910 #5/0

 DS12 (C0069207) จํานวน 72 ชิ้น

11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070071 05/07/2022 - -

4381 ซื้อยา Phosphate Na 45 ml solution 

จํานวน 100 ขวด

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070073 05/07/2022 - -

หนา้ 477



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4382 ซื้อยา Aminodarone 150 mg/3 ml 

injection จํานวน 50 กลอง

27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070075 05/07/2022 - -

4383 ซื้อยา Chlorhexidine 4% 100 ml Scrub 

จํานวน 100 ขวด

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070076 05/07/2022 - -

4384 ซื้อยา Hepatitis B vaccine 0.5 ml จํานวน

 20 dose

3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070077 05/07/2022 - -

4385 ซื้อยา ยาอมมะแวง จํานวน 50 กลอง , วาน

หางจรเข 30 gm gel จํานวน 60 หลอด

6,559.10 6,559.10 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070078 05/07/2022 - -

4386 จัดจางคาซอมแซมและบํารุงรักษาของระบบ

กรองน้ําบริสุทธิ์

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร.โอ.โซเชียล จํากัด บริษัท อาร.โอ.โซเชียล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070079 05/07/2022 - -

4387 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2

 รายการ

47,826.08 47,826.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิสเมด จํากัด บริษัท อิสเมด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070080 05/07/2022 - -

4388 ซื้อยา Warfarin 5 mg tablet จํานวน 20 

กลอง , Warfarin 3 mg tablet จํานวน 100

 กลอง

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070081 05/07/2022 - -

4389 ซื้อยา Propylene glycol 450 ml จํานวน 

1 ขวด , Hydrogen peroxide 6% 450 ml

 จํานวน 96 ขวด

2,800.78 2,800.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา 

จํากัด

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070082 05/07/2022 - -

4390 ซื้อยา Fluphenazine decanoate 25 

mg/ml injection จํานวน 100 amp , 

Haloperidol 5 mg/1 ml injection 

จํานวน 2 กลอง

3,872.00 3,872.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร

มาซูติคอล จํากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070084 05/07/2022 - -

4391 ซื้อยา Cephalexin 125 mg/5 ml syr 60

 ml จํานวน 150 ขวด

2,475.00 2,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส 

(1979) จํากัด

บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส (1979) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070086 05/07/2022 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
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อุปสรรค
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4392 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน

 5 รายการ

59,706.00 59,706.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070089 05/07/2022 - -

4393 ซื้อยา Iron complex syrup 60 ml จํานวน

 5 ถัง

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร 

(ไทยแลนด) จํากัด

บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทย

แลนด) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070090 05/07/2022 - -

4394 ซื้อยา Sucralfate 1 gm/5 ml suspention

 240 ml จํานวน 150 ขวด

59,064.00 59,064.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070094 05/07/2022 - -

4395 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน

 3 รายการ

45,200.00 45,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070095 05/07/2022 - -

4396 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน

 6 รายการ

45,582.00 45,582.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070096 05/07/2022 - -

4397 ซื้อ Blade Carbon Disposable No.15 C 

จํานวน 1000 กลอง

6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070097 05/07/2022 - -

4398 ซื้อ Cast Altosplint 4*30 inc (เฝอกออนไฟ

เบอรสําเร็จ) จํานวน 50 ชิ้น

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทเส กรุป จํากัด บริษัท ไทเส กรุป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070098 05/07/2022 - -

4399 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน

 3 รายการ

64,735.00 64,735.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070099 05/07/2022 - -

4400 ซื้อกระดาษเช็ดมือแบบยาว จํานวน 960 แพค 36,000.36 36,000.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร

เทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070100 05/07/2022 - -

4401 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน

 2 รายการ

8,300.00 8,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร 

จํากัด

บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070102 05/07/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4402 ซื้อ IV Catheter #20G*1.1/4นิ้ว จํานวน 

1000 ชิ้น

18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070103 05/07/2022 - -

4403 ซื้อSpinal Needle #27GA *3.50in จํานวน

 300 ชิ้น

26,399.04 26,399.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070104 05/07/2022 - -

4404 ซื้อ Conform 4*5 yds จํานวน 2880 มวน 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070105 05/07/2022 - -

4405 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2

 รายการ

42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070106 06/07/2022 - -

4406 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3

 รายการ

84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070107 06/07/2022 - -

4407 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

3,988.00 3,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน 

จํากัด

บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070108 06/07/2022 - -

4408 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070109 06/07/2022 - -

4409 ซื้อยา Aspirin 81 mg tablet จํานวน 200 

กลอง

33,000.94 33,000.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070112 06/07/2022 - -

4410 ซื้อยา Infant Food Premature จํานวน 2 

โหล

4,984.06 4,984.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070113 06/07/2022 - -

4411 ซื้อยา Levetiracetam 500 mg tablet 

จํานวน 150 กลอง

56,977.50 56,977.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070114 06/07/2022 - -

หนา้ 480



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4412 ซื้อยา Ceftazidime 1 gm injection 

จํานวน 80 กลอง

14,864.44 14,864.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070115 06/07/2022 - -

4413 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน

 2 รายการ

27,285.00 27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070116 06/07/2022 - -

4414 ซื้อยา Liquid nutrition 2.0 kcal/ml 237

 ml จํานวน 48 กลอง

4,468.32 4,468.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070117 06/07/2022 - -

4415 ซื้อยา Ibuprofen 400 mg tablet จํานวน 

100 กลอง

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070118 06/07/2022 - -

4416 ซื้อ Sunpr #6/0-r/9.3mm เข็มคู (Prolene

 W8712) จํานวน 24 ชิ้น

8,868.16 8,868.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070119 06/07/2022 - -

4417 ซื้อยา D 5 W 500 ml จํานวน 200 ถุง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070120 06/07/2022 - -

4418 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน

 2 รายการ

23,200.00 23,200.00 เฉพาะเจาะจง รานยาเมดฮับ รานยาเมดฮับ คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070122 06/07/2022 - -

4419 ซื้อยา Ethyl alcohol 70% 60 ml จํานวน 

480 ขวด

6,720.00 6,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา 

จํากัด

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070123 06/07/2022 - -

4420 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน

 2 รายการ

10,150.00 10,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จํากัด บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070124 06/07/2022 - -

4421 ซื้อยา Succinylcholine 500 mg injection

 จํานวน 20 vial

3,340.00 3,340.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญ

ฟารมาซี

หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070125 06/07/2022 - -

หนา้ 481



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4422 ซื้อยา N.S.S 0.9% 100 ml จํานวน 6000 ถุง 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070126 06/07/2022 - -

4423 ซื้อยา Venlafaxine 75 mg capsule 

จํานวน 100 กลอง

43,228.00 43,228.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ

ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070127 06/07/2022 - -

4424 จางพิมพสติ๊กเกอร 4 สี จํานวน 1 งาน , จาง

ติดสติ๊กเกอรทึบแสงหองเก็บเวชภัณฑ จํานวน

 1 งาน

12,305.00 12,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด 

แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด แอด

เวอรไทซิ่ง จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070130 06/07/2022 - -

4425 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอรด คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท แอคคอรด คอรปอเรชั่น 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070137 07/07/2022 - -

4426 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด 

ซัพพลายส จํากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด ซัพ

พลายส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070138 07/07/2022 - -

4427 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070139 07/07/2022 - -

4428 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 54,302.50 54,302.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070140 07/07/2022 - -

4429 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จํากัด บริษัท ออโธพีเซีย จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070141 07/07/2022 - -

4430 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 14,200.00 14,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จํากัด บริษัท ออโธพีเซีย จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070143 07/07/2022 - -

4431 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 59,400.00 59,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070144 07/07/2022 - -

หนา้ 482



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4432 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

17,100.00 17,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จํากัด บริษัท ซี เมดิค จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070145 07/07/2022 - -

4433 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

97,156.00 97,156.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070146 07/07/2022 - -

4434 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

24,280.00 24,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮาสเซน เบอรนส

ไตน จํากัด

บริษัท เฮาสเซน เบอรนสไตน 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070147 07/07/2022 - -

4435 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.อี. ซัพพลาย 

จํากัด

บริษัท เอส.อี. ซัพพลาย จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070148 07/07/2022 - -

4436 ซื้อยา Metformin 500 mg tablet จํานวน 

450 กลอง

56,250.00 56,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070151 07/07/2022 - -

4437 ซื้อตูเหล็ก 2 บานเปด 3 ฟุต จํานวน 2 ตู 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070155 07/07/2022 - -

4438 ซื้อหนากากครอบจมูกหรือปากที่ใชกับเครื่อง

อัดอากาศขณะหายใจเขา จํานวน 1 ชุด

3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล 

จํากัด

บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070157 07/07/2022 - -

4439 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 2 

รายการ

23,040.00 23,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070160 07/07/2022 - -

4440 จางคาซอมแซมและบํารุงรักษาของระบบ

กรองน้ําบริสุทธิ์

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร.โอ.โซเชียล จํากัด บริษัท อาร.โอ.โซเชียล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070161 07/07/2022 - -

4441 ติดตั้งผามาน จํานวน 1 รายการ 11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีผามาน ชลบุรีผามาน คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065070009 07/07/2022 - -

หนา้ 483



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4442 จางติดตั้งฉากกั้นหอง จํานวน 2 รายการ 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีผามาน ชลบุรีผามาน คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065070010 07/07/2022 - -

4443 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 

ประจําเดือนมิถุนายน 2565

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร

 ซิสเท็มส จํากัด

บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิส

เท็มส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065050477 08/07/2022 - -

4444 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 

ประจําเดือนมิถุนายน 2565

99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี 

จํากัด

บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065050479 08/07/2022 - -

4445 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 

ประจําเดือนมิถุนายน 2565

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาโทโลจี ไดแอกโน

สติก เซ็นเตอร จํากัด

บริษัท พาโทโลจี ไดแอกโนสติก 

เซ็นเตอร จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065050484 08/07/2022 - -

4446 ขอซื้อ Stimuplex Ultra 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060748 08/07/2022 - -

4447 ซื้อ Dispose injection Needle No. 21G*

1650 mm จํานวน 10 เสน

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส 

จํากัด

บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070164 08/07/2022 - -

4448 ซื้อ Histoacryl  B 0.5 ML จํานวน 5 ชิ้น 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070166 08/07/2022 - -

4449 ซื้อ 6205-Urinometer Ser (Uriofix) 

จํานวน 100 ชิ้น

44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070167 08/07/2022 - -

4450 จางทําปาย ขนาด 2.5*1.5 เมตร จํานวน 1 

ปาย

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070168 08/07/2022 - -

4451 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน 3 

รายการ

80,464.00 80,464.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070169 08/07/2022 - -

หนา้ 484



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4452 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

88,685.00 88,685.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-วัน จํากัด บริษัท เมด-วัน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070172 08/07/2022 - -

4453 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน 2 

รายการ

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จํากัด บริษัท สไปโร เมด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070173 08/07/2022 - -

4454 ซื้อวัสดุวิทยาศษสตรทางการแพทยจํานวน 2

 รายการ

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070174 08/07/2022 - -

4455 ซื้อยา Glucosamine 500 mg capsule 

จํานวน 30 ขวด

99,750.11 99,750.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070175 08/07/2022 - -

4456 ซื้อยา Symbicort Rabihaler 

160+4.5/dose 120 dose จํานวน 60 กลอง

35,952.00 35,952.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070176 08/07/2022 - -

4457 ซื้อยา Budesonide 64 mcg/P 120Dose 

จํานวน 400 ชุด

57,998.28 57,998.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070178 08/07/2022 - -

4458 ซื้อยา Mosapride 5 mg tablet จํานวน 60

 กลอง

23,754.00 23,754.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070179 08/07/2022 - -

4459 ซื้อยา Tropicamide 1 g/100 ml eye 

drops 15 ml จํานวน 20 ขวด

4,579.60 4,579.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070180 08/07/2022 - -

4460 ซื้อยา Amoxicillin trihydrate 875 

mg+Clavulanate 125 mg tablet จํานวน

 250 กลอง

74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070181 08/07/2022 - -

4461 ซื้อยา hdPHENYToin sod 100 mg cap 

จํานวน 150 ขวด

49,434.00 49,434.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070182 08/07/2022 - -

หนา้ 485



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4462 ซื้อยา Empagliflozin 25 mg+Linagliptin 

5 mg film-coated tablet จํานวน 30 กลอง

77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070183 08/07/2022 - -

4463 ซื้อยา Albumin human 20% 50 ml 

จํานวน 50 vial

46,812.50 46,812.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070184 08/07/2022 - -

4464 ซอมกลองควบคุมรถกอลฟ 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว วิชชั่น เซอรวิส 

จํากัด

บริษัท นิว วิชชั่น เซอรวิส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070185 08/07/2022 - -

4465 ซื้อรถเข็นเครื่องมือดมยาสลบ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หวังดีวัฒนา จํากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070186 08/07/2022 - -

4466 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070187 11/07/2022 - -

4467 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

95,016.00 95,016.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070188 11/07/2022 - -

4468 ซื้อยา Ganciclovir 500 mg injection 

จํานวน 10 vial

15,226.10 15,226.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070190 11/07/2022 - -

4469 ซื้อยา Tigecyclin 50 mg injection จํานวน

 3 box

56,592.30 56,592.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070191 11/07/2022 - -

4470 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070192 11/07/2022 - -

4471 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

76,719.00 76,719.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070193 11/07/2022 - -

หนา้ 486



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4472 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

76,719.00 76,719.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070194 11/07/2022 - -

4473 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

88,917.00 88,917.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070195 11/07/2022 - -

4474 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

14,140.00 14,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร แอด

วานซ จํากัด

บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070196 11/07/2022 - -

4475 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

40,020.00 40,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน 

จํากัด

บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070197 11/07/2022 - -

4476 จางติดตั้งมานมวนใบทึบแสง พรอมกรอบบัง

ราง จํานวน 4 รายการ

25,440.00 25,440.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีผามาน ชลบุรีผามาน คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065070011 11/07/2022 - -

4477 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน

 2 รายการ

71,400.00 71,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070203 11/07/2022 - -

4478 ซื้อยา Azathioprine 50 mg tablet จํานวน

 80 กลอง

43,600.00 43,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070204 11/07/2022 - -

4479 จัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ 15,400.00 15,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065070012 11/07/2022 - -

4480 ซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 6 ตัว 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065070013 11/07/2022 - -

4481 ซื้อยา Sodium chloride 3% 500 ml 

จํานวน 100 ขวด

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล 

โปรดัคส จํากัด (มหาชน)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล 

โปรดัคส จํากัด (มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070207 11/07/2022 - -

หนา้ 487



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4482 ซื้อยา Lamivudine 150 mg tablet จํานวน

 200 ขวด

37,440.00 37,440.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070208 11/07/2022 - -

4483 ซื้อเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกอัตโนมัติ 

จํานวน 1 ชุด

30,434.78 30,434.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิสเมด จํากัด บริษัท อิสเมด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070209 11/07/2022 - -

4484 ซื้อยา Lidocaine 2% 20 ml จํานวน 300 

vial , Lidocaine 1% 20 ml จํานวน 300 

vial

11,877.00 11,877.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070210 11/07/2022 - -

4485 ซื้อสารเภสัชรังสีชนิด I-131 Capsule 

ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล 

โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น 

(ประเทศไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070211 11/07/2022 - -

4486 ซื้อยา Calcium gluconate 10% 10 ml 

injection จํานวน 200 amp

2,782.00 2,782.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070212 11/07/2022 - -

4487 ซื้อยา Levetiracetam 100 mg/1 ml 

syrup 300 ml จํานวน 20 ขวด

46,138.40 46,138.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070213 11/07/2022 - -

4488 ซื้อยา Soluvit N 10 ml จํานวน 5 กลอง 6,355.80 6,355.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070214 11/07/2022 - -

4489 ซื้อยา Dexamethasone 100 

mg+Tobramycin 300 mg/100 ml eye 

drops 5 ml จํานวน 30 ขวด

2,012.67 2,012.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070215 11/07/2022 - -

4490 ซื้อยา Phosphate 8.7% injection 20 ml 

จํานวน 100 amp

5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070216 11/07/2022 - -

4491 ซื้อยา Infant Food PmPD จํานวน 24 

กระปอง

4,622.40 4,622.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070217 11/07/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
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4492 ซื้อยา Budesonide 200 mcg/P Inh 200D

 จํานวน 40 กลอง

3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070218 11/07/2022 - -

4493 ซื้อยา Carbocysteine 100 mg/5 ml 

syrup 60 ml จํานวน 200 ขวด

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สามัคคีเภสัช จํากัด บริษัท สามัคคีเภสัช จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070219 11/07/2022 - -

4494 ซื้อยา Mebeverine 135 mg tablet 

จํานวน 20 กลอง

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070220 11/07/2022 - -

4495 ซื้อยา Mirtazapine 15 mg tablet จํานวน 

60 กลอง

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟารมาซู

ติคอลส จํากัด

บริษัท พีเอ็มแอล ฟารมาซูติคอลส

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070221 11/07/2022 - -

4496 ซื้อน้ํายาซักผา 4 รายการ 62,060.00 62,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารดี เคมีคอล 

จํากัด

บริษัท ซีอารดี เคมีคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070223 12/07/2022 - -

4497 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070225 12/07/2022 - -

4498 น้ํายาลาง Deconex prozyme Aika 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒนการชาง 

(1992) จํากัด

บริษัท นําวิวัฒนการชาง (1992) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070226 12/07/2022 - -

4499 ซื้อกอสพับ 4*4 นิ้ว 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070227 12/07/2022 - -

4500 ซื้อ 5703-Colostomy flange 70 mm. 

(Convatec) จํานวน 50 ชิ้น

6,901.50 6,901.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070229 12/07/2022 - -

4501 ซื้อ หมวกคลุมผม Disposible จํานวน 200 

แพ็ค

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มั่นมาก โซลูชั่น จํากัด บริษัท มั่นมาก โซลูชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070230 12/07/2022 - -
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4502 ซื้อ Wound Drain..200 ml (9101) จํานวน

 120 ขวด , Wound Drain..400 ml (9101)

 จํานวน 120 ขวด ,Wound Drain..600 ml 

(9101) จํานวน 60 ขวด

41,520.00 41,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร จํากัด บริษัท ทริมเมอร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070231 12/07/2022 - -

4503 ขอซื้อ EG7+, Cartridge 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย)

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070233 12/07/2022 - -

4504 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070234 12/07/2022 - -

4505 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070235 12/07/2022 - -

4506 ซื้อ 3003-Tracheostomy tube #6(CUFF)

 จํานวน 6 ชิ้น , 3003-Tracheostomy 

tube #7.5 (CUFF) จํานวน 6 ชิ้น

15,215.40 15,215.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070238 12/07/2022 - -

4507 ซื้อ 8307- LS Support (เฝกพยุงระดับเอว)

 #XL จํานวน 12 ชิ้น , 8307 LS Support 

(เฝอกพยุงระดับเอว) #XXL จํานวน 36 ชิ้น ,

 8307-LS Support (เฝอกพยุงระดับเอว) #

3XL จํานวน 6 ชิ้น

27,180.00 27,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070239 12/07/2022 - -

4508 ซื้อ 8402-Wrist Adjustable Sport 

(F-ขอมือ-ปรับได) # F จํานวน 12 ชิ้น , 

8402-Wrist ReversibleSplint # Free size

 (F-ขอมือ-มีแกน) จํานวน 12 ชิ้น

9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070240 12/07/2022 - -

4509  ซื้อ3003 Tracheostomy Tube #4.5 

(NON CUFF) จํานวน 6 ชิ้น

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070242 12/07/2022 - -
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4510 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน 6 

รายการ

37,380.00 37,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร 

จํากัด

บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070243 12/07/2022 - -

4511 ซื้อยา CefTrlaxone 1 gm inj จํานวน 3000

 vial

80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070245 12/07/2022 - -

4512 ซื้อ Chlorhexidine Gluconate  2% in 

70% IPA จํานวน 100 กลอง

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070246 12/07/2022 - -

4513 ซื้อยา Bemiparin 7500 iu/0.3 ml 

injection จํานวน 15 กลอง

11,395.50 11,395.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070247 12/07/2022 - -

4514 ซื้อกระดาษเช็ดพื้นผิวปราศจากแอลกอฮอล 

จํานวน 100 กระปุก

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070248 12/07/2022 - -

4515 ซื้อยา Acetylcysteine 600 mg 10 

tab/tube จํานวน 700 หลอด

99,617.00 99,617.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070249 12/07/2022 - -

4516 ซื้อยา Insulin aspart30/PTM70u/ml 3 

ml injection จํานวน 100 กลอง

88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070250 12/07/2022 - -

4517 ซื้อยา Betamethasone 50 mg+salicylic 

3 mg/100 gm ointment 5 gm จํานวน 4

 กลอง

9,373.20 9,373.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070251 12/07/2022 - -

4518 ซื้อ IV Catheter #16G * 2 นิ้ว จํานวน 500

 ชิ้น , IV Catheter #18G *1. 3/4 นิ้ว 

จํานวน 2000 ชิ้น ,IV Catheter #20G*

1.1/4 นิ้ว จํานวน 2000 ชิ้น

81,855.00 81,855.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070252 12/07/2022 - -

4519 ซื้อยา Live JE vaccine 0.5 ml จํานวน 5 

vial

2,006.25 2,006.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070253 12/07/2022 - -
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ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4520 ซื้อ MS0012 สารหามเลือดเซอรจิโฟลวิธธร

อมบิน 8 ml. จํานวน 2 ชิ้น

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070258 12/07/2022 - -

4521 ซื้อยา Insulin Rl/NPH 30/70u/ml 3 ml 

injection จํานวน 280 กลอง

99,400.00 99,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070259 12/07/2022 - -

4522 ซื้อยา Insulin NPH pen 100u/ml 3 ml 

injection จํานวน 250 กลอง

88,750.00 88,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070260 12/07/2022 - -

4523 ซื้อยา Zinc sulfate 110 mg capsule 

จํานวน 15 ขวด

12,037.50 12,037.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ที ฟารเมติกส 

จํากัด

บริษัท เอส ที ฟารเมติกส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070262 12/07/2022 - -

4524 ซื้อยา Gemfibrozil 300 mg capsule 

จํานวน 25 กลอง

7,250.00 7,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070267 12/07/2022 - -

4525 ซื้อวัสดุในโครงการฯ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070268 12/07/2022 - -

4526 ซื้อยา Coal tar 81-86% solution 1 lb 

จํานวน 4 ขวด , Texapon N 80000 

จํานวน 1 ขวด , Polyethylene glycol400

 1 lb (450 gm) จํานวน 1 ขวด

4,515.40 4,515.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ 

(1985) จํากัด

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ (1985) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070269 12/07/2022 - -

4527 ซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ 3 รายการ 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกรธ ซัพพลาย เมดิ

คอล จํากัด

บริษัท โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070270 12/07/2022 - -

4528 ซื้อถังดับเพลิงพรอมน้ํายาดับเพลิง 10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันแสน ซัพพลาย 

จํากัด

บริษัท พันแสน ซัพพลาย จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070273 12/07/2022 - -

4529 ซื้อยา Silver sulfadiazine 1% cream 250

 gm จํานวน 100 กระปุก

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด บริษัท อารเอ็กซ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070274 12/07/2022 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4530 ซื้อเสื้อกาวนกันน้ํา 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เมดิคอล ซัพพลาย

 จํากัด

บริษัท เอ เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070276 12/07/2022 - -

4531 ซื้อยา Lidocaine 10% w/v spray 50 ml 

จํานวน 20 ขวด

5,580.00 5,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070277 12/07/2022 - -

4532 ซื้อยา Nitroglycerine 50 mg/10 ml 

injection จํานวน 30 amp

4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญ

ฟารมาซี

หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070278 12/07/2022 - -

4533 ซื้อยา Carbocysteine lysine 90 mg/ml 

syrup 120 ml จํานวน 30 ขวด

5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร 

(ไทยแลนด) จํากัด

บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทย

แลนด) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070304 18/07/2022 - -

4534 จางทํา Admit set จํานวน 600 ชุด 69,600.00 69,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็น.เอ็น.มารเก็ต

ติ้ง จํากัด

บริษัท พี.เอ็น.เอ็น.มารเก็ตติ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070305 18/07/2022 - -

4535 ทําสีทอคารบอนไดออกไซด 321.00 321.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพยออกซิเจน 

จํากัด

บริษัท แสงทรัพยออกซิเจน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070307 18/07/2022 - -

4536 ซื้อออกซิเจนทางการแพทย 3 รายการ 7,597.00 7,597.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพยออกซิเจน 

จํากัด

บริษัท แสงทรัพยออกซิเจน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070309 18/07/2022 - -

4537 ซื้อ AV Set Pillow_TY จํานวน 1,560 เสน 99,840.00 99,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070313 18/07/2022 - -

4538 จางติดตั้งผามาน จํานวน 3 รายการ 19,800.00 19,800.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีผามาน ชลบุรีผามาน คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065070016 18/07/2022 - -

4539 ซื้อ Syringe Dispose 10ml (Unlock) 

จํานวน 10,000 ชิ้น

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070320 18/07/2022 - -
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4540 ซื้อ 1.Needle disposable # 20Gx1 

จํานวน 4000 อัน 2.Needle dispose #

22Gx1 1/2 จํานวน 10000 ชิ้น

7,560.00 7,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070321 18/07/2022 - -

4541 ซื้อ 1.8609-Ankle (ขอเทา) SP #M จํานวน

 24 ชิ้น 2.8609-Ankle (ขอเทา) SP #L 

จํานวน 24 ชิ้น

11,812.80 11,812.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070323 18/07/2022 - -

4542 ซื้อพลาสติกหกรัด สําหรับหุมฝาขวดแกว 

500 ซี.ซี จํานวน 5000 ชิ้น , พลาสติกหดรัด

 สําหรับหุมฝาขวดแกว 60 ซี.ซี จํานวน 

10000 ชิ้น

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล 

จํากัด

บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070325 18/07/2022 - -

4543 ซื้อยา Hyoscine 20 mg/ml injection 

จํานวน 500 amp

5,125.00 5,125.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070327 18/07/2022 - -

4544 ซื้อยา Vitalipid N infant 10 ml จํานวน 5 

กลอง

7,158.30 7,158.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070329 18/07/2022 - -

4545 ซื้อยา Hepatitis B vaccine 1 ml จํานวน 

100 vial

24,610.00 24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070330 18/07/2022 - -

4546 ซื้อยา Betamethasone cream 0.1% w/w

 5 gm จํานวน 800 หลอด

6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070332 18/07/2022 - -

4547 ซื้อยา Clobetasol pro 0.05% cream 5 

gm จํานวน 480 หลอด

4,802.16 4,802.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070333 18/07/2022 - -

4548 ซื้อยา Vitamin B1 100 mg/1 ml 

injection จํานวน 50 กลอง , N.S.S irrigate

 100 ml จํานวน 1000 ขวด

24,070.00 24,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070334 18/07/2022 - -

4549 ซื้อยา N.S.S 0.9% 2000 ml จํานวน 500 ถุง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070335 18/07/2022 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4550 ซื้อยา Vitamin K1 10 mg/1 ml injection

 จํานวน 10 กลอง

3,260.00 3,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร

มาซูติคอล จํากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070336 18/07/2022 - -

4551 ซื้อสารเคมีปรับสภาพน้ํา 53,157.60 53,157.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอรเฟค เคมิคัล 

แอนด เซอรวิส จํากัด

บริษัท เพอรเฟค เคมิคัล แอนด 

เซอรวิส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065060268 19/07/2022 - -

4552 ซื้อยา Vaseline 50 gm (Pure Petroleum 

Jelly 100%) จํานวน 200 กระปุก

6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070337 19/07/2022 - -

4553 ซื้อยา Tramadol 50 mg capsule จํานวน 

150 Box

27,285.00 27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070338 19/07/2022 - -

4554 ซื้อยา Ondansetron 4 mg/2 ml 

injection จํานวน 400 กลอง

27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070339 19/07/2022 - -

4555 ซื้อยา Rables serum 1000iu/5 ml 

injection จํานวน 15 กลอง

99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070340 19/07/2022 - -

4556 ซื้อ แอลกอฮอลชนิดน้ําทําความสะอาดมือ 

1200 ml. จํานวน 120 ถุง

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070346 19/07/2022 - -

4557 ซื้อ 9103-Ioban 23x17 จํานวน 100 ชิ้น 36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070347 19/07/2022 - -

4558 ซื้อยา Hyoscine 10 mg tablet จํานวน 

250 กลอง

45,742.50 45,742.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070348 19/07/2022 - -

4559 ซื้อยา Diclofenac sodium gel 1% w/w 

(30 gm) จํานวน 1000 หลอด

14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070349 19/07/2022 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4560 ซื้อยา Tramadol 50 mg/1 ml injection 

จํานวน 50 กลอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาแลนด (1982)

 จํากัด

บริษัท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070350 19/07/2022 - -

4561 ซื้อ 9103-Ioban 13x13 จํานวน 100 ชิ้น 26,964.00 26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070351 19/07/2022 - -

4562 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 15 รายการตาม

บันทึกขอความแนบ

46,174.00 46,174.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย อมรเลิศวิทย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070352 19/07/2022 - -

4563 ซื้อ ถุงเย็น ขนาด 20 x30 นิ้ว จํานวน 60 

กิโลกรัม

5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย อมรเลิศวิทย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070353 19/07/2022 - -

4564 ซื้อ 1. Heparin Lock จํานวน 1000 อัน 

2.Three Way (LOCK) จํานวน 500 ชิ้น

16,850.00 16,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จํากัด บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070354 19/07/2022 - -

4565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2

 รายการ

25,700.00 25,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล 

จํากัด

บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070356 19/07/2022 - -

4566 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

62,500.00 62,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ ไดแอก

นอสติก จํากัด

บริษัท แอดวานซ ไดแอกนอสติก 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070357 20/07/2022 - -

4567 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

16,250.00 16,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070358 20/07/2022 - -

4568 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

59,670.00 59,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-วัน จํากัด บริษัท เมด-วัน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070359 20/07/2022 - -

4569 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโน

สติคส

หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070360 20/07/2022 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4570 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโน

สติคส

หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070361 20/07/2022 - -

4571 ซื้อยา Ganciclovir 500 mg injection 

จํานวน 20 vial

30,452.20 30,452.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070362 20/07/2022 - -

4572 ซื้อเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกอัตโนมัติ 

จํานวน 1 ชุด

30,434.78 30,434.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิสเมด จํากัด บริษัท อิสเมด จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070365 20/07/2022 - -

4573 ซื้อเครื่องชวยหายใจความดันบวกแบบ

อัตโนมัติ จํานวน 2 เครื่อง

66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070366 20/07/2022 - -

4574 ซื้อยา Calcipotriol 50 mcg/gm ointment

 30 gm จํานวน 60 หลอด

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070367 20/07/2022 - -

4575 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2

 รายการ

8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด บริษัท เมดิทอป จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070368 20/07/2022 - -

4576 ซื้อยา Brimonidine 0.15% e.d 5 ml 

จํานวน 200 ขวด

57,352.00 57,352.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070369 20/07/2022 - -

4577 ซื้อยา Infant Food F1 600 g จํานวน 36 

กระปอง

1,078.56 1,078.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070370 20/07/2022 - -

4578 ซื้อยา Cyclosporine 25 mg tablet 

จํานวน 40 กลอง

27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070371 20/07/2022 - -

4579 ซื้อยา CM Visipaque 320 mgl/ml 100 

ml จํานวน 3 กลอง

80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070372 20/07/2022 - -
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ราคาที่เสนอ
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4580 ซื้อยา Lorazepam 1 mg tablet จํานวน 

30 กลอง

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070374 20/07/2022 - -

4581 ซื้อยา Cc EE35+Cyproterone2 21 tab 

จํานวน 24 แผง , Cc 

EE30+Levonorgestrel 150 28 tab 

จํานวน 3 กลอง

2,985.00 2,985.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070375 20/07/2022 - -

4582 ซื้อซองซิบพลาสติกใส 15x23 cm (1 kg=

1pack) จํานวน 200 กิโลกรัม

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลซาย จํากัด บริษัท โคโลซาย จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070378 20/07/2022 - -

4583 ซื้อซองซิบพลาสติก (สีชา) 12x17 cm (1 

kg=1pack) จํานวน 100 กิโลกรัม

11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลซาย จํากัด บริษัท โคโลซาย จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070379 20/07/2022 - -

4584 ซื้อซองซิบพลาสติกใส 12x17 cm (1 kg=

1pack) จํานวน 200 กิโลกรัม

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลซาย จํากัด บริษัท โคโลซาย จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070380 20/07/2022 - -

4585 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070382 21/07/2022 - -

4586 ซื้อ สาย Flow sensor จํานวน 65 เสน 97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070384 21/07/2022 - -

4587 ซื้อ ผาซับเลือด ขนาด 12x12 inc จํานวน 

500 แพ็ค

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070385 21/07/2022 - -

4588 ซื้อ TAS Mepilex Ag 10x10 cm จํานวน 

75 ชิ้น

33,705.00 33,705.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070386 21/07/2022 - -

4589 ซื้อ 5703-Colostomy flange 70 mm 

(Convatec) จํานวน 100 ชิ้น

13,803.00 13,803.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070388 21/07/2022 - -
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4590 ซื้อ กระดาษ NST GOLDWAY 

110x100x150SH จํานวน 12 พับ

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมเบสพลัส จํากัด บริษัท แอมเบสพลัส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070389 21/07/2022 - -

4591 ซื้อ Cotton Wool (450gm) จํานวน 120 

มวน

11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070391 21/07/2022 - -

4592 ซื้อ 1.Glove (Protexis) #6.5 ไมมีแปง 

จํานวน 3000 คู

0.00 คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

00/01/1900 00/01/1900 - -

4593 2.Glove (Protexis) #7.5 ไมมีแปง จํานวน 

1000 คู

64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070393 21/07/2022 - -

4594 ซื้อ วัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ ตาม

บันทึกขอความแนบ

27,920.00 27,920.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย อมรเลิศวิทย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070395 21/07/2022 - -

4595 ซื้อ แฟมเสนอเซนต จํานวน 36 แฟม 6,480.00 6,480.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย อมรเลิศวิทย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070396 21/07/2022 - -

4596 ซื้อยา Dexamethasone 4 mg/ml 

injection จํานวน 1000 amp

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070397 21/07/2022 - -

4597 ซื้อยา Chlorpheniramine 2 mg/5 ml syr

 60 ml จํานวน 300 ขวด

2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070400 21/07/2022 - -

4598 ซื้อยา amoxycillin 500 mg cap จํานวน 

20 กลอง , salbutamol 2 mg/5 ml syrup

 60 ml จํานวน 50 ขวด

13,400.00 13,400.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070401 21/07/2022 - -

4599 ซื้อยา Lidocaine 2%-20 ml จํานวน 300 

vial

6,099.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070402 21/07/2022 - -
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4600 ซื้อยา Silver nitrate stick 5 gm จํานวน 5

 แทง

2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070403 21/07/2022 - -

4601 ซื้อยา D 5 S 1000 ml จํานวน 1000 ถุง 29,500.00 29,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070404 21/07/2022 - -

4602 ซื้อยา Lactate Ringer s Solution 1000 

ml จํานวน 800 ถุง

32,800.00 32,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070405 21/07/2022 - -

4603 ซื้อยา D 10 S/2 1000 ml จํานวน 200 ถุง ,

 D 10 W 500 ml จํานวน 100 ถุง

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070406 21/07/2022 - -

4604 ซื้อยา Chlorpheniramine 4 mg tablet 

จํานวน 100 ขวด

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070407 21/07/2022 - -

4605 ซื้อยา BroMhexine B mg tablet จํานวน 

60 กลอง

8,580.00 8,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070408 21/07/2022 - -

4606 ซื้อยา Hepatitis B IG vaccine 180 iu/1 

ml จํานวน 5 dose

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070409 21/07/2022 - -

4607 ซื้อยา Metformin 500 mg tablet จํานวน 

300 กลอง

37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070410 21/07/2022 - -

4608 ซื้อยา Azithromycin 200 mg/5 ml dry 

syrup 15 ml จํานวน 100 ขวด

8,132.00 8,132.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070411 21/07/2022 - -

4609 ซื้อยา Cetirizine 1 mg/ml 60 ml syr 

จํานวน 500 ขวด

5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070412 21/07/2022 - -
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4610 ซื้อยา Lactulose 66.7% syrup 100 ml 

จํานวน 1500 ขวด

65,700.00 65,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070413 21/07/2022 - -

4611 ซื้อยา Trimetazidine 80 mg 

prolonged-release capsule จํานวน 300

 กลอง

80,892.00 80,892.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070414 21/07/2022 - -

4612 ซื้อยา Rivaroxaban 20 mg tablet จํานวน

 35 กลอง

91,752.50 91,752.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070415 22/07/2022 - -

4613 ซื้อยา Ivabradine 5 mg tablet จํานวน 50

 BOX

86,884.00 86,884.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070416 22/07/2022 - -

4614 ซื้อยา Rosuvastatin 10 mg tablet จํานวน

 400 กลอง , Bromocriptin 2.5 mg tablet

 จํานวน 1 กลอง

87,900.50 87,900.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070417 22/07/2022 - -

4615 ซื้อยา Fluticasone 27.5 mcg nasal spray

 120 dose จํานวน 400 ขวด

91,592.00 91,592.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070418 22/07/2022 - -

4616 ซื้อยา Hepatitis A720 iu/mL+B20 

mcg/mL (1 mL/prefilled syr) จํานวน 75

 prefilled syr

67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070419 22/07/2022 - -

4617 ซื้อยา Procaterol 5 mcg/1 ml syrup 60

 ml จํานวน 50 ขวด

1,551.50 1,551.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070422 22/07/2022 - -

4618 ซื้อ ขวดแกวสีชา 60 ml (ฝาดําพรอมจุกใน) 

จํานวน 200 ขวด , ขวดแกวสีใส 60 ml (ฝา

ดําพรอมจุกใน) จํานวน 200 ขวด , ขวดสบู/

แชมพู 200 ซีซี ตัวขาวทึบ จํานวน 500 ใบ

5,710.00 5,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล 

จํากัด

บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070423 22/07/2022 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4619 ซื้อยา Ioversol 350 mgl/ml 50 ml 

จํานวน 15 กลอง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070424 22/07/2022 - -

4620 ซื้อยา Zoledronic acid 5 mg/100 ml 

injection จํานวน 5 กลอง

34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070425 22/07/2022 - -

4621 ซื้อยา Tdap vaccine 0.5 mL จํานวน 150 

vial

75,435.00 75,435.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070426 22/07/2022 - -

4622 ซื้อยา จํานวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบ 43,380.00 43,380.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กองควบคุม

วัตถุเสพติด

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070427 22/07/2022 - -

4623 ซื้อยา Senna 7.5 mg tablet จํานวน 2000

 กลอง

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070428 22/07/2022 - -

4624 ซื้อยา Perindopril arginine 5 mg tablet 

จํานวน 200 กลอง

58,422.00 58,422.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070429 22/07/2022 - -

4625 ซื้อยา Valproate 500 mg tablet จํานวน 

300 ขวด

90,522.00 90,522.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070430 22/07/2022 - -

4626 ซื้อยา Symbicort 160+4.5/DTerbuhaler 

120 dose จํานวน 100 กลอง

82,390.00 82,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070431 22/07/2022 - -

4627 ซื้อยา Phospholipids 300 mg capsule 

จํานวน 50 BOX

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070432 22/07/2022 - -

4628 ซื้อยา lopromide 300 mg/50 ml จํานวน

 10 กลอง

36,915.00 36,915.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070433 22/07/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4629 ซื้อยา Fusidic acid/Bet val Cream 5 gm

 จํานวน 200 หลอด

19,902.00 19,902.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070434 22/07/2022 - -

4630 ซื้อยา Omega 3 acid ethyl ester 1 gm 

capsule จํานวน 60 ขวด

47,780.40 47,780.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070435 22/07/2022 - -

4631 ซื้อยา Multivitamin+Mineral tablet 

จํานวน 30 ขวด

15,022.80 15,022.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070436 22/07/2022 - -

4632 ซื้อยา Desflurane 240 ml จํานวน 15 ขวด 79,688.25 79,688.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070437 22/07/2022 - -

4633 ซื้อยา Amorofine 5% solution 2.5 ml 

จํานวน 20 BOX

27,285.00 27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070438 22/07/2022 - -

4634 ซื้อยา HPV vac Quadrivalent 0.5 ml 

จํานวน 20 dose

43,335.00 43,335.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070439 22/07/2022 - -

4635 ซื้อน้ํายาซักผา 2 รายการ 25,145.00 25,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร

เทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070448 25/07/2022 - -

4636 ซื้อยา อาหารสูตรครบถวน (Complete and

 balanced nutrition) 2400 กรัม/แพค 

จํานวน 70 pack

95,272.80 95,272.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070449 25/07/2022 - -

4637 ซื้อยา Sodium chloride 0.9% powder 

20 sachet จํานวน 800 กลอง

56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาไลน จํากัด บริษัท ฟารมาไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070450 25/07/2022 - -

4638 ซื้อโตะคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070457 25/07/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4639 ซื้อยา Proctosedyl Suppo 15 gm จํานวน

 350 กลอง

14,700.00 14,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟารม

 จํากัด

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟารม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070458 25/07/2022 - -

4640 จางสอบเทียบและบํารุงรักษาเครื่องมือ

หองปฏิบัติการทางการแพทย จํานวน 74 

รายการ

97,422.43 97,422.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร

 ซิสเท็มส จํากัด

บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิส

เท็มส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065070023 25/07/2022 - -

4641 ซื้อยา Co careldopa L 100+C25 mg tab

 จํานวน 50 กลอง

19,206.50 19,206.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070461 25/07/2022 - -

4642 ซื้อ  Electrode Pad (Red Dot-2238) 

จํานวน 4000 ชิ้น

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพยเซอรจิคอล

 จํากัด

บริษัท สหทรัพยเซอรจิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070464 25/07/2022 - -

4643 ซื้อยา Sterile Water for Irrigation 1000 

ml จํานวน 600 ขวด

16,200.00 16,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070465 25/07/2022 - -

4644 ซื้อ Glucostrip (Accu-Chek) 50 Strip 

จํานวน 200 กลอง

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070466 25/07/2022 - -

4645 ซื้อ Glucostrip (Accu-Chek) 50 Strip 

จํานวน 200 กลอง

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070467 25/07/2022 - -

4646 ซื้อยา Flunarizine 5 mg capsule จํานวน 

30 กลอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด บริษัท โปลิฟารม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070468 25/07/2022 - -

4647 ซื้อยา Acyclovir 200 mg tablet จํานวน 

300 กลอง

12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070470 25/07/2022 - -

4648 ซื้อยา Peppemint oil  187 mg capsule 

จํานวน 100 กลอง

89,000.00 89,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ

ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070471 25/07/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4649 ซื้อยา Silver sulfadiazine 1% cream 25 

gm จํานวน 100 หลอด

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด บริษัท อารเอ็กซ จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070472 25/07/2022 - -

4650 ซื้อยา Bisoprolol fumarate 5 mg 

film-coated tab จํานวน 50 กลอง

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070474 25/07/2022 - -

4651 ซื้อยา Tetracosactide 250 mcg injection

 จํานวน 5 amp

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070475 25/07/2022 - -

4652 จางทําสติ๊กเกอรพิมพตราสถาบัน (สีเขียว) 

ขนาด 8*6 ซม. จํานวน 500,000 ดวง

95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลูกา เทค จํากัด บริษัท พลูกา เทค จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070476 25/07/2022 - -

4653 ซื้อยา Donepezil 5 mg tablet จํานวน 

100 กลอง

41,944.00 41,944.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070483 26/07/2022 - -

4654 ซื้อยา Amlodipine 10 mg + Atorvastatin

 20 mg tablet จํานวน 150 กลอง

68,373.00 68,373.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070486 26/07/2022 - -

4655 ซื้อยา Mometasone 50 mcg nasal spray

 140 dose จํานวน 170 ขวด

95,861.30 95,861.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070487 26/07/2022 - -

4656 คาบริการทางทันตกรรม ประจําเดือน

สิงหาคม 2565

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065070035 26/07/2022 - -

4657 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเค เมดิคอล จํากัด บริษัท ซีเค เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070492 26/07/2022 - -

4658 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจพีแอล เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เจพีแอล เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070494 26/07/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4659 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 26,500.00 26,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญ พลัส เฮลทแคร

 จํากัด

บริษัท เจริญ พลัส เฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070495 26/07/2022 - -

4660 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 81,559.68 81,559.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070496 26/07/2022 - -

4661 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟุคุโชว อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด

บริษัท ฟุคุโชว อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070497 26/07/2022 - -

4662 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล 

แอนด ซัพพลาย จํากัด

บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด 

ซัพพลาย จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070498 26/07/2022 - -

4663 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 21,186.00 21,186.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอารบี เชอรเม็ดดิกา

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ทีอารบี เชอรเม็ดดิกา

(ประเทศไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070499 26/07/2022 - -

4664 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070501 26/07/2022 - -

4665 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟวเจอร เมดิคอล 

ซัพพลาย จํากัด

บริษัท ฟวเจอร เมดิคอล ซัพพลาย

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070502 26/07/2022 - -

4666 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซิมอินเตอรคอร

ปอรเรชั่น จํากัด

บริษัท แม็กซิมอินเตอรคอรปอร

เรชั่น จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070503 26/07/2022 - -

4667 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 40,125.00 40,125.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พรอม 

เซิรฟ

หางหุนสวนจํากัด พรอม เซิรฟ คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070504 26/07/2022 - -

4668 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070506 26/07/2022 - -

หนา้ 506



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4669 ซื้อ AHBM12 เดอรมาบอนดมินิ 0.36 มล. 

จํานวน 120 ชิ้น , W1913T เชอรจิเซล ออริ

จินัล 5*7.5 Cm จํานวน 72 ชิ้น

70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070510 26/07/2022 - -

4670 ซื้อ EP8726H โปรลีน 6/0 , 60 ซม. เข็มคู 

13 มม.เอเวอรพ จํานวน 144 ชิ้น

92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070511 26/07/2022 - -

4671 ซื้อ FilmTegaderm #1624 (6*7)  จํานวน 

4000 แผน

36,508.40 36,508.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070513 26/07/2022 - -

4672 ซื้อ Gauze Pad (ชุปแอลกอฮอล) จํานวน 

200 Box

34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070516 26/07/2022 - -

4673 ซื้อ Suavi #2/0 rapide 36 mm 1/2c 

(Novasorb Q2040T-90U) จํานวน 120 ชิ้น

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070518 26/07/2022 - -

4674 ซื้อกระดาษ Thermal 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภาสิน หางหุนสวนจํากัด ภาสิน คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070521 26/07/2022 - -

4675 ซื้อยา CAPD (2.5% Dext Low Cal) 5000

 ml จํานวน 33 กลอง , CAPD (1.5% Dext

 Low Cal) 5000 ml จํานวน 25 กลอง

91,786.74 91,786.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070522 26/07/2022 - -

4676 ซื้อ Sterile Gas EO 44,554.80 44,554.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070523 26/07/2022 - -

4677 ซื้อ NON-WOVEN ขนาด 75x75 ซม. 19,773.60 19,773.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070524 26/07/2022 - -

4678 ซื้อยา Ganciclovir 500 mg injection 

จํานวน 30 vial

45,678.30 45,678.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070525 26/07/2022 - -
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4679 ซื้อ Bioflim 57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070528 26/07/2022 - -

4680 ซื้อยา Epoetin alfa 10000 iu/1 ml 

injection (1 ml-prefilled syringe) จํานวน

 20 syringe

18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070530 26/07/2022 - -

4681 sterigate steam intergrator 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070531 26/07/2022 - -

4682 ซื้อยา Tadalafil 5 mg tablet จํานวน 20 

กลอง

60,604.80 60,604.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070533 26/07/2022 - -

4683 ซื้อยา Phenytoin 250 mg/5 ml injection

 จํานวน 15 กลอง

93,491.25 93,491.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070535 26/07/2022 - -

4684 ซื้อยา Pneumococcal 13 vaccine 0.5 

ml จํานวน 45 หลอด

93,122.10 93,122.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070536 26/07/2022 - -

4685 จางคาซอมแซมและบํารุงรักษาของระบบ

กรองน้ําบริสุทธิ์

4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร.โอ.โซเชียล จํากัด บริษัท อาร.โอ.โซเชียล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070509 27/07/2022 - -

4686 ซื้อยา Latanoprost 0.005 mg/ml 2.5 ml

 eye drop จํานวน 300 ขวด

27,285.00 27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070549 27/07/2022 - -

4687 ซื้อยา Alcohol Rub 300 ml + Hibi 0.5%

 300 ml จํานวน 500 ขวด

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070550 27/07/2022 - -

4688 ซื้อยา Vardenafil 20 mg tablet จํานวน 

10 กลอง

14,423.60 14,423.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070551 27/07/2022 - -

หนา้ 508



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4689 ซื้อยา Bicalutamide 50 mg tablet 

จํานวน 40 กลอง

83,888.00 83,888.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070552 27/07/2022 - -

4690 ซื้อยา Aescin 20 mg tablet จํานวน 100 

กลอง

51,895.00 51,895.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070553 27/07/2022 - -

4691 ซื้อกระดาษเช็ดมือแบบยาวจํานวน 1920 

แพค

72,000.73 72,000.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร

เทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070554 27/07/2022 - -

4692 ซื้อกระดาษเช็ดมือแบบยาวจํานวน 1920 

แพค

72,000.73 72,000.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร

เทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070555 27/07/2022 - -

4693 ซื้อยา Ketoconazole 2% shampoo 200

 ml จํานวน 30 ขวด

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070556 27/07/2022 - -

4694 ซื้อยา Ondansetron 8 mg tablet จํานวน

 60 กลอง

38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070557 27/07/2022 - -

4695 ซื้อผาหมึก EPSON LQ 590 จํานวน 36 

กลอง

15,120.00 15,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070558 27/07/2022 - -

4696 ซื้อยา Folivit 5 mg tablet จํานวน 120 

กลอง

51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070559 27/07/2022 - -

4697 ซื้อผงหมึก LASERJET HP CF 283 XC 

(83XC) จํานวน 12 กลอง , ผงหมึก 

LASERJET HP CE 278 A (78 A) จํานวน 

12 กลอง

61,080.00 61,080.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วินเนอร 

อิงค โปรดักส

หางหุนสวนจํากัด วินเนอร อิงค 

โปรดักส

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070560 27/07/2022 - -

4698 ซื้อ Silk #3/0 HR22 (C0760307) จํานวน 

864 ชิ้น

30,816.00 30,816.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070561 27/07/2022 - -
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ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4699 จางทําปาย จํานวน 2 รายการ 22,309.50 22,309.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070567 27/07/2022 - -

4700 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

97,530.50 97,530.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070568 27/07/2022 - -

4701 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หอง

แลป

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070569 27/07/2022 - -

4702 คาจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้อและขยะอันตราย ประจําเดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2565

96,750.00 96,750.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติง

เกล เฮลทแคร

หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล 

เฮลทแคร

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065070037 27/07/2022 - -

4703 คาถายเอกสารประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 

2565

99,800.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง 

(ไทยแลนด) จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทย

แลนด) จํากัด (สํานักงานใหญ)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065070038 27/07/2022 - -

4704 คาถายเอกสารประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 

2565

99,800.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง 

(ไทยแลนด) จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทย

แลนด) จํากัด (สํานักงานใหญ)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065070039 27/07/2022 - -

4705 คาถายเอกสารประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 

2565

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส 

กอปปเออร จํากัด

บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปป

เออร จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065070040 27/07/2022 - -

4706 คาจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้อและขยะอันตราย ประจําเดือน

กันยายน พ.ศ. 2565

96,750.00 96,750.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติง

เกล เฮลทแคร

หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล 

เฮลทแคร

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PO8000065070041 27/07/2022 - -

4707 ซื้อ FilmTegaderm #1627 (10*25 Cm) 

จํานวน 100 แผน , FilmTegaderm + Pad

 9*25 cm (#3591) จํานวน 50 ชิ้น

10,282.70 10,282.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070577 27/07/2022 - -

4708 ซื้อยา Quetiapine 200 mg tablet จํานวน

 30 กลอง

16,920.00 16,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด บริษัท เมดไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070587 27/07/2022 - -

หนา้ 510



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4709 ซื้อยา Tenofovir 300 mg tablet จํานวน 

120 กลอง

38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด บริษัท เมดไลน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070590 27/07/2022 - -

4710 ซื้อยา Minoxidil 5% solution spray 60 

ml จํานวน 5 โหล

16,250.00 16,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด บริษัท โปลิฟารม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070592 27/07/2022 - -

4711 ซื้อยา Carbamazepine 200 mg tablet 

จํานวน 10 กลอง

6,950.00 6,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด บริษัท โปลิฟารม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070593 27/07/2022 - -

4712 ซื้อยา Chlorhexidine 5% (gallon) จํานวน

 10 แกลลอน

8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด บริษัท โปลิฟารม จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070597 27/07/2022 - -

4713 ซื้อ Glove (Protexis) #7.0 ไมมีแปง จํานวน

 2000 คู , Glove (Protexis) #7.5 ไมมีแปง

 จํานวน 2000 คู , Glove (Protexis) #8.0 

ไมมีแปง จํานวน 2000 คู

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070598 27/07/2022 - -

4714 ซื้อยา Oxymetazol 0.025% nasal spray 

10 ml จํานวน 100 ขวด

3,162.00 3,162.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน

 จํากัด

บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070600 27/07/2022 - -

4715 ซื้อยา Paracetamol 500 mg tablet 

จํานวน 100 กลอง

58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070602 27/07/2022 - -

4716 ซื้อยา Plai Oil Cream จํานวน 1900 หลอด 98,800.00 98,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070603 27/07/2022 - -

4717 ซื้อยา Tenofovir 300 mg+Efavirenz 600

 mg+emtricitabine 200 mg tablet 

จํานวน 50 ขวด

49,500.00 49,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิค

แคร จํากัด

บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร 

จํากัด

คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070604 27/07/2022 - -

4718 ซื้อยา Calcium carbonate 1500 mg 

tablet จํานวน 400 กลอง

84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070605 27/07/2022 - -

หนา้ 511



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4719 ซื้อยา Vitamin C 500 mg tab 15 เม็ด/

หลอด จํานวน 600 หลอด

22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070606 27/07/2022 - -

4720 ซื้อยา Flavoxate 100 mg tablet จํานวน 

80 กลอง

15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070607 27/07/2022 - -

4721 ซื้อยา Naturale Tears (HPML 0.15%-10

 ml /bot) จํานวน 1000 ขวด

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล 

จํากัด

บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070608 27/07/2022 - -

4722 ซื้อ ซองซิบพลาสติก (สีชา) โปรง 15x23 cm 

(1 kg-1 pack) จํานวน 200 กิโลกรัม

23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลซาย จํากัด บริษัท โคโลซาย จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070610 27/07/2022 - -

4723 ซื้อซองซิบพลาสติกใส 20x30 cm (1 kg=

1pack) จํานวน 100 กิโลกรัม

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลซาย จํากัด บริษัท โคโลซาย จํากัด คุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

PR8000065070611 27/07/2022 - -

4724 คาจางโตะจีน จํานวน 16 โตะ เพื่อรองรับ

แขกวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

35,200.00 35,200.00 เฉพาะเจาะจง ตี๋หนาแดง โตะจีน ตี๋หนาแดง โตะจีน มีความเชี่ยวชาญดานการ

ประกอบอาหาร

PR2603065070006 04/07/2022 - -

4725 เพื่อใหสภาพตนไมและสวนมีความสวยงาม

และสงเสริมภาพลักษณในการใหบริการกับ

แขกผูเขาพัก

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศรี  โคตรพัฒน นางเพ็ญศรี  โคตรพัฒน มีความเชี่ยวชาญดานการตัด

แตงสวน

PR2603065070003 04/07/2022 - -

4726 จัดจางคาอาหารวางและอาหารกลางวัน เพื่อ

รองรับแขก ณ ศูนยปฏิบัติการโรงแรม วันที่ 

8 ก.ค. 2565

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอริยธัช อรุณราศีโรจน นายอริยธัช อรุณราศีโรจน มีความเชี่ยวชาญดานการ

ประกอบอาหาร

PR2603065070009 05/07/2022 - -

4727 คาจางโตะจีนเพิ่มเติม จํานวน 2 โตะ เพื่อ

รองรับแขก วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง ตี๋หนาแดง โตะจีน ตี๋หนาแดง โตะจีน มีความเชี่ยวชาญดานการ

ประกอบอาหาร

PR2603065070011 06/07/2022 - -

4728 จัดจางอาหารวางเพื่อรองรับแขก ณ วันที่ 13

 กรกฎาคม 2565

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายอริยธัช อรุณราศีโรจน นายอริยธัช อรุณราศีโรจน มีความเชี่ยวชาญดานการ

ประกอบอาหาร

PR2603065070012 11/07/2022 - -

4729 คาวัสดุใชภายในศูนยปฏิบัติการโรงแรม 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย)

จํากัด

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย)จํากัด

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

สินคาตรงตามความตองการ PR2603065070014 12/07/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4730 จัดจางซักผาปูที่นอน 19,414.08 19,414.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป 

จํากัด

บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป จํากัด มีความเชี่ยวชาญดานการซักรีด

ผา

PR2603065070018 20/07/2022 - -

4731 จัดจางอาหารวาง เพื่อรองรับแขก ณ ศูนย

ปฏิบัติการโรงแรม วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอริยธัช อรุณราศีโรจน นายอริยธัช อรุณราศีโรจน มีความเชี่ยวชาญดานการ

ประกอบอาหาร

PR2603065070019 21/07/2022 - -

4732 ขอความเห็นชอบในการจัดจางปรับปรุง

หองอาหาร

338,259.10 338,259.10 เฉพาะเจาะจง เจพอสซิเบิ้ล เจพอสซิเบิ้ล มีความเชี่ยวชาญดานการ

ปรับปรุง

PO2600065070003 26/07/2022 - -

4733 จัดจางอาหารเชาเพื่อรองรับแขก ณ ศูนย

ปฏิบัติการโรงแรม ประจําเดือน สิงหาคม 

2565

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรินทิพย ศรีตะเขต น.ส.ศิรินทิพย ศรีตะเขต มีความเชี่ยวชาญดานการ

ประกอบอาหาร

PR2603065070021 26/07/2022 - -

4734 จัดจางซักผาปูที่นอน ประจําเดือน สิงหาคม 

2565

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป 

จํากัด

บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป จํากัด มีความเชี่ยวชาญดานการซักรีด

ผา

PR2603065070020 26/07/2022 - -

4735 ขอความเห็นชอบอนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก 

จํานวน 3 ชุด สําหรับคณะกรรมการฯ เพื่อใช

ในโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ตามเกณฑ EdPEx ปการศึกษา 2564

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065070002 01/07/2022 - -

4736 ขอความเห็นชอบอนุมัติจัดจางเหมาเขาเลม

รายงานการประเมินตนเอง จํานวน 7 เลม 

เพื่อใชในโครงการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ตามเกณฑ EdPEx ป

การศึกษา 2564

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065070001 01/07/2022 - -

4737 ขออนุมัติเบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อเติม

เครื่องตัดหญา สําหรับตัดหญาสนามกีฬา

กลาง สนามชมพูพันธทิพย และสนามกอลฟ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศทรายทอง หจก. วงศทรายทอง วัสดุมีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060209 01/07/2022 - -

4738 ขออนุมัติซอมเครื่องทําความเย็น เนื่องจาก

ชํารุดไมสามารถใชงานได จึงตองซอมแซม

เพื่อใหกลับมาใชงานไดตามปกติ

9,598.00 9,598.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลายส 

จํากัด

บริษัท แสงเอกซัพพลายส จํากัด วัสดุมีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060230 01/07/2022 - -

4739 ขออนุมัติเบิกคาปายหามสูบบุหรี่ สําหรับติด

ที่อาคารศูนยกิจกรรมนิสิตและสนามกีฬา 

ปายสําหรับตอนรับนิสิตเปดภาคเรียน

23,300.00 23,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม วัสดุมีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060231 01/07/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4740 ขออนุมัติเบิกคาวัสดุ เพื่อใชในโครงการ

กิจกรรมกลุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะชีวิต

และจิตใจ (The series) ครั้งที่ 4

11,100.00 11,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด นายเมธีณัฐ กีรติ

ศุภวัฒน และนายธนภัทร 

เกงการพานิช

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

นายเมธีณัฐ กีรติศุภวัฒน และนาย

ธนภัทร เกงการพานิช

วัสดุมีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065070013 04/07/2022 - -

4741 ขออนุมัติเบิกคาซอมเครื่องพิมพดีดไฟฟา 

หมายเลขครุภัณฑ 5201004010004 

เนื่องจากชุดมอเตอรหัวพิมพชํารุดทําให

หัวพิมพไมสามารถใชงานไดจึงตองซอมแซม

ใหสามารถพิมพเอกสารได

3,860.00 3,860.00 เฉพาะเจาะจง ที แอนด ที ออฟฟศ ซัพ

พลาย

ที แอนด ที ออฟฟศ ซัพพลาย วัสดุมีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065070015 04/07/2022 - -

4742 ขออนุมัติเบิกวัสดุ เพื่อใชในโครงการศึกษาดู

งานของกิจการนิสิตประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

3,105.00 3,105.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการ

เภสัชกรรมชุมชน คณะ

เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย

บูรพา

สถานปฏิบัติการ

เภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช

ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

วัสดุมีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065070014 04/07/2022 - -

4743 ขออนุมัติจางซอมเครื่องปรับอากาศ 

เนื่องจากชํารุด จึงจําเปนตองซอมแซมเพื่อให

กลับมาใชงานไดตามปกติ

45,475.00 45,475.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.ที.

แอร แอนด เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.ที.แอร 

แอนด เซอรวิส

วัสดุมีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065070034 05/07/2022 - -

4744 ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อจัดซื้อโทรศัพท

โทรศัพทเคลื่อนที่ และคอมพิวเตอรแท็บเล็ต 

เพื่อสําหรับใชในการปฏ บัติงานประชุม

ออนไลนและในสถานที่ตั้งของรองอธิการบดี

ฝายกิจการนิสิตและผูชวยอธิการบดีฝาย

กิจการนิสิต

54,260.00 54,260.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค วัสดุมีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065070037 05/07/2022 - -

4745 ขออนุมัติซื้อชุดสาย USB Interface สําหรับ

ใชในการตั้งชองสัญญาณวิทยุสื่อสาร ที่ใชใน

งานกองกิจการนิสิต

1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค วัสดุมีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065070036 05/07/2022 - -

4746 ขออนุมัติปรับปรุงหองทํางาน เพื่อปรับปรุง

หองทํางานของผูชวยอธิการบดีฝายกิจการ

นิสิต อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต

82,390.00 82,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม 

จํากัด

บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จํากัด วัสดุมีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065070011 05/07/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4747 ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อจัดซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ 

เพื่อใชในการใหคําปรึกษาประจําศูนยบริการ

ใหการปรึกษานิสิต งานบริการและสวัสดิการ

นิสิต กองกิจการนิสิต ฝายกิจการนิสิต

3,959.00 3,959.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค วัสดุมีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065070039 05/07/2022 - -

4748 ขออนุมัติจัดซื้อขวดกระบอกน้ําพลาสติก 

เพื่อสําหรับเปนชุดของที่ระลึกตามาตรการ

การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 ใหแกนิสิตใหม

464,380.00 464,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมี่ยม360 จํากัด บริษัท พรีเมี่ยม360 จํากัด วัสดุมีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PO0206065070009 07/07/2022 - -

4749 ขออนุมัติเบิกคาวัสดุ เพื่อใชในโครงการ

บูรพาอาสาปรับภูมิทัศน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปหลวง ใน

วันที่ 25-26 ก.ค. 65 และ 11 ส.ค. 65

12,650.00 12,650.00 เฉพาะเจาะจง รานรมไทร และนายธนภัทร 

เกงการพานิช

รานรมไทร และนายธนภัทร เกง

การพานิช

วัสดุมีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065070156 19/07/2022 - -

4750 ขออนุมัติเบิกคาปาย เพื่อใชในโครงการ

บูรพาอาสาปรับภูมิทัศน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปหลวง ใน

วันที่ 25-26 ก.ค. 65 และ 11 ส.ค. 65

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม วัสดุมีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065070155 19/07/2022 - -

4751 ขออนุมัติเบิกคาเปลี่ยนชุดประตูสวิงคู 

เนื่องจากประตูเดิมไมสามารถเปดสวิงได จึง

จําเปนตองซอมแซมใหสามารถใชงานไดปกติ

18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม 

จํากัด

บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จํากัด วัสดุมีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065070198 22/07/2022 - -

4752 ขออนุมัติจัดซื้อสีรองพื้นปูนเกา เพื่อสําหรับ

ทาสีรอบอัฒจันทรและหองประรําพิธีสนาม

กีฬากลาง เนื่องจากสีเดิมเกาหลุดรอน

1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง วัสดุมีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065070196 22/07/2022 - -

4753 ขออนุมัติจัดซื้อชุดแขงขีนกีฬา เพื่อใชใน

โครงการกีฬาสูความเปนเลิศเพื่อเขารวม

แขงขัน ครั้งที่ 6 กีฬาบาสเกตบอล

11,280.00 11,280.00 เฉพาะเจาะจง กฤตภาส  พาณิชนพล กฤตภาส  พาณิชนพล วัสดุมีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065070192 22/07/2022 - -

หนา้ 515



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4754 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก เพื่อใชใน

โครงการวิ่งสะสมระยะทาง Buu Fun vitaul

 Run ระหวางวันที่ 1 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 

2565

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง UP TO YOU 

Idea&SportBangsaen 

UP TO YOU 

Idea&SportBangsaen 

วัสดุมีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065070191 22/07/2022 - -

4755 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก เพื่อใชใน

โครงการวิ่งสะสมระยะทาง Buu Fun vitaul

 Run ระหวางวันที่ 1 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 

2565

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง UP TO YOU 

Idea&SportBangsaen 

UP TO YOU 

Idea&SportBangsaen 

วัสดุมีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065070190 22/07/2022 - -

4756 ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อซื้อหมึกพิมพ  เพื่อใช

สําหรับเครื่องพิมพเอกสาร สําหรับการปฏ บัติ

งานศูนยบริการกิจการกีฬา

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด วัสดุมีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065070202 22/07/2022 - -

4757 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ 

หมายเลขครุภัณฑ 620101401000478

14,445.00 14,445.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.ที.

แอร แอนด เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.ที.แอร 

แอนด เซอรวิส

วัสดุมีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065070195 22/07/2022 - -

4758 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องพิมพดีดไฟฟา 

เนื่องจากชํารุดไมสามารถใชงานได จึงตอง

ซอมแซมเพื่อใหกลับมาใชงานไดตามปกติ

3,880.00 3,880.00 เฉพาะเจาะจง ที แอนด ที ออฟฟศ ซัพ

พลาย

ที แอนด ที ออฟฟศ ซัพพลาย วัสดุมีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065070200 22/07/2022 - -

4759 ขออนุมัติเชารถตูปรับอากาศ เพื่อติดตาม

ภารกิจผูบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ในการ

เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน

 ครั้งที่ 20 ณ ม.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย  บุญจันทร นายอาทิตย  บุญจันทร วัสดุมีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065070215 26/07/2022 - -

4760 ขออนุมัติเบิกคาชุดกุญแจประตูบานสวิง เพื่อ

เปลี่ยนชุดกุญแจประตูบานสวิง งานกิจกรรม

และพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต

749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด วัสดุมีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065070222 27/07/2022 - -

4761 ขออนุมัติเบิกคากระเชา เพื่อมอบใหประธาน

กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก) โครงการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

สํานักงานอธิการบดี ในวันที่ 22 ก.ค. 65

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานวนิดา รานวนิดา วัสดุมีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065070028 05/07/2022 - -

หนา้ 516



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4762 ขออนุมัติเบิกคากระดาษคําตอบ เพื่อใชใน

การสอบกลางภาคและปลายภาคของทุกสวน

งานและสํารองไวในงานดังกลาว

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ รานชลบุรีการพิมพ วัสดุมีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม

PR0206065060203 11/07/2022 - -

4763 ขอจัดจางซอมทอประปาดานหลังอาคาร

คณะศิลปกรรมศาสตร

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์  โฉมจังหวัด นายวีระศักดิ์  โฉมจังหวัด ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065070012 01/07/2022 - -

4764 ขอจัดซื้อวัสดุ เพื่อใชในสาขานิเทศศิลป 1,469.00 1,469.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065070007 01/07/2022 - -

4765 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในสาขาจิตกรรม 690 

บาท ,สาขานิเทศศิลป 1,550 บาท คณะ 

1,115 บ.

3,355.00 3,355.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช  สุทธิเรือง,กมล

 การกุญแจ, ลูกน้ําเซอรวิส ,

 นายศิวรุจ  จิรภิญโญภาส

นายไพรเดช  สุทธิเรือง,กมล การ

กุญแจ, ลูกน้ําเซอรวิส , นายศิวรุจ 

 จิรภิญโญภาส

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065070009 01/07/2022 - -

4766 ขอจัดซื้อวัสดุ เพื่อใชในสาขานิเทศศิลป และ 

สํานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

13,540.00 13,540.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล 

ที ช็อป

หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล ที ช็อป ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065070008 01/07/2022 - -

4767 ขอจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน

กรกฎาคม 2565

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปโตรเลียม แอน เฟ

รนด จํากัด, บริษัท เบสท 

เอ็นเนอรยี่ พลัส จํากัด 

(มหาชน)

บริษัทปโตรเลียม แอน เฟรนด 

จํากัด, บริษัท เบสท เอ็นเนอรยี่ 

พลัส จํากัด (มหาชน)

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065070005 01/07/2022 - -

4768 ขอจัดจางเหมาบริการซอมแซมไฟฟา และ

ระเบียงชั้น 2 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิณ  ชูนวน นายระพิณ  ชูนวน ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065070011 01/07/2022 - -

4769 ขอจัดจางซอมเครื่องพิมพสามมิติ สาขานิเทศ

ศิลป

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวรุจ  จิรภิญโญภาส นายศิวรุจ  จิรภิญโญภาส ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065070010 01/07/2022 - -

4770 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในคณะศิลปกรรมศาสตร 7,179.70 7,179.70 เฉพาะเจาะจง ราน  เอส.เค.ฮารดแวร โดย

 น.ส. กาญจนา ยมกรัตนา

ภรณ

ราน  เอส.เค.ฮารดแวร โดย น.ส. 

กาญจนา ยมกรัตนาภรณ

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065070037 08/07/2022 - -

4771 ขอจัดจางซอมแซมหองเรียนอาคาร

ปฏิบัติการภาพพิมพ

95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิคม ดีพรอม นายนิคม ดีพรอม ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PO0800065070002 08/07/2022 - -

4772 ขอจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ สาขา

กราฟกอารตและกราฟกมีเดีย

19,350.00 19,350.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญรวม ตากิ่มนอก นายบุญรวม ตากิ่มนอก ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065070038 08/07/2022 - -

4773 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในสาขาเซรามิกส 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง รานวัฒนชัย อีเล็คทริค รานวัฒนชัย อีเล็คทริค ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065070040 08/07/2022 - -

หนา้ 517



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4774 ขอจัดซื้อฟน เพื่อใชในการจัดการเรียนการ

สอนในสาขาเซรามิกส

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาลี  ทองประดับ นายชาลี  ทองประดับ ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065070042 12/07/2022 - -

4775 ขอจัดซื้อหมึกพิมพ เพื่อใชในการจัดทํางาน

ในสํานักงานคณบดี และ บัณฑิตศึกษา

18,800.00 18,800.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท เซอรวิส 

โดย จีระนันท กฤตภาส

รุงโรจน

ที.พี.เอส. เบสท เซอรวิส โดย จี

ระนันท กฤตภาสรุงโรจน

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065070048 18/07/2022 - -

4776 ขอจัดจางถายเอกสารหลักสูตร ป.โท 504.00 504.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช  สุทธิเรือง นายไพรเดช  สุทธิเรือง ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065070049 18/07/2022 - -

4777 ขอจัดซื้อวัสดุใชในการจัดทํางานในสาขา

บัณฑิต และจิตรกรรม

8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล 

ที ช็อป

หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล ที ช็อป ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065070055 20/07/2022 - -

4778 ขอจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศในสํานักงาน

คณบดี และสาขาออกแบบผลิตภัณฑ

40,660.00 40,660.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.ที.

แอร แอนด เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.ที.แอร 

แอนด เซอรวิส

ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065070056 20/07/2022 - -

4779 ขอจัดซื้อแกส  เพื่อใชในการจัดการเรียนการ

สอนในสาขาเซรามิกส

1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง พิชสินีพาณิชย พิชสินีพาณิชย ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065070058 21/07/2022 - -

4780 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการเดินสายไฟเตา

ไฟฟา ในสาขาเซรามิกส

14,200.00 14,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธนา  แซอุง นายธนา  แซอุง ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา

จากทองตลาด

PR0800065070057 21/07/2022 - -

4781 ขอเสนอซื้ออุปกรณกีฬา เพื่อใชในการเรียน

การสอนของสาขาวิชาพลศึกษา เนื่องจาก

ของเดิมที่มีอยูชํารุดและไมเพียงพอตอการใช

สอนนิสิต

10,015.20 10,015.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีการกีฬา จํากัด บริษัท ชลบุรีการกีฬา จํากัด สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065080004 01/08/2022 - -

4782 ขอเสนอจางเหมาเดินสาย Lan ของศูนยเทค

โนฯ เพื่อใหคอมพิวเตอรในหองเรียนสามารถ

ใชงานอินเตอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ  ปานสวัสดิ์ นายยุทธภูมิ  ปานสวัสดิ์ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065080003 01/08/2022 - -

4783 ขอเสนอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร USB สําหรับใช

กับโนตบุคที่ไมมีชองเสียบLAN และ

สายสัญญาณ ใชเชื่อมตอสัญญาณจาก

คอมพิวเตอรไปยังโปรเจคเตอรในหองเรียน

6,030.00 6,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065080002 01/08/2022 - -

4784 ขอเสนอซื้อแบตเตอรี่ และแทนชารจแบต 

เพื่อใชชารจแบตเตอรี่กลองถายภาพโซนี่ ของ

งานประชาสัมพันธ

8,239.00 8,239.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065080001 01/08/2022 - -

หนา้ 518



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4785 ขออนุมัติซื้อเซนเซอรตรวจจับความ

เคลื่อนไหว สายน้ําดี และกอกน้ํา โมชั่น

เซ็นเซอรตรวจจับความเคลื่อนไหว ใชติดใน

หองน้ําเพื่อประหยัดไฟฟา, สายน้ําดีใน

หองน้ํารั่วน้ําไหลตลอด, กอกน้ําเพื่อใชเปลี่ยน

ในหองครัวของสํานักงานคณบดี

2,628.50 2,628.50 เฉพาะเจาะจง บ.ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด บ.ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065080008 01/08/2022 - -

4786 ขอเสนอจางถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร

 ป.โท และ ป.เอก สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา เพื่อใหคณะอนุกรรมการพิจารณา

รับรองหลักสูตร

5,690.00 5,690.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065080017 02/08/2022 - -

4787 ขอเสนอจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800

 VA เนื่องจากของเดิมชํารุดและมีอายุการใช

งานเกิน 8 ป ทําใหไมคุมคากับการซอมแซม

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065080019 02/08/2022 - -

4788 ขอเสนอจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก

สวน แบบติดผนัง ขนาด 13000 บีทียู  2 

เครื่อง เพื่อใหปรับอากาศภายในหอง

สํานักงานภาควิชาการอาชีวศึกษาและ

หองพักอาจารย

35,044.50 35,044.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง 

จํากัด

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065080018 02/08/2022 - -

4789 ขอเสนอจางทําสติ๊กเกอร  สําหรับใช

ประชาสัมพันธรณรงคการกําจัดขยะของเสีย

ภายในคณะศึกษาศาสตร ตามโครงการ

มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

3,402.60 3,402.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065080020 02/08/2022 - -

4790 ขอเสนอจางลางทําความสะอาด

เครื่องปรับอากาศ ของภาควิชานวัตกรรมและ

เทคโนฯ เนื่องจากมีฝุนเยอะ เพื่อยืดอายุการ

ใชงาน

4,312.10 4,312.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง 

จํากัด

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065080027 02/08/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4791 ขอเสนอซื้อปลั๊กไฟ เมาส และแปนพิมพ 

ปลั๊กไฟใชตอสายเครื่องปริ้นเครื่อง

คอมพิวเตอร เครื่องแฟกซ และเมาส 

แปนพิมพ ใชเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร 

ของภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศึกษา

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065080016 02/08/2022 - -

4792 ขอเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน สําหรับใช

ประกอบการทํางานตาง ๆ ภายในสํานักงาน

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร

3,979.00 3,979.00 เฉพาะเจาะจง บ.ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด บ.ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065080014 02/08/2022 - -

4793 ขอเสนอซอมเครื่องปรับอากาศ ภาควิชาการ

จัดการเรียนรู เนื่องจากเครื่องปรับอากาศไม

เย็น จําเปนตองซอมใหงานไดตามปกติ

2,097.20 2,097.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง 

จํากัด

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065080032 03/08/2022 - -

4794 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพ เพื่อใชในการพิมพ

เอกสารราชการตาง ๆ ของงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู

12,300.00 12,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด

สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065080030 03/08/2022 - -

4795 ขอเสนอซื้ออุปกรณโสตฯ สําหรับนํามาใชใน

หองประชุม และหองคอมพิวเตอร ของศูนย

เทคโนโลยีการศึกษา

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ประทุม มาลาทอง น.ส. ประทุม มาลาทอง สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065080031 03/08/2022 - -

4796 ขอเสนอซื้ออุปกรณบันทึกขอมูล สําหรับใช

ในการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ของฝายพัฒนา

นิสิตและฝกประสบการณวิชาชีพครู

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065080029 03/08/2022 - -

4797 ขอเสนอซอมกุญแจประตูหองสํานักงาน 

ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนฯ เนื่องจาก

กุญแจติดกับตัวแมกุญแจไมสามารถดึง

ออกมาได จําเปนตองซอมเพื่อเปดปดประตู

หองไดตามปกติ

260.00 260.00 เฉพาะเจาะจง นายกมล การกุญแจ นายกมล การกุญแจ มีความชํานาญในดานนี้ บริการ

รวดเร็ว

PR0900065080028 03/08/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4798 ขอเสนอซอมหองน้ํา และพื้นกระเบื้อง 

อาคารสโมสรนิสิตคระศึกษาศาสตร 

เนื่องจากหองน้ําน้ําไมไหล ชักโครกกดไมลง 

และพื้นกระเบื้องชํารุด หลุด จําเปนตองซอม

ใหใชงานไดตามปกติ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมควร ญาติเจริญ นายสมควร ญาติเจริญ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065080046 04/08/2022 - -

4799 ขอเสนอซื้อหนังเสือ เพื่อใชเปนเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนนิสิตสาขาวิชา

ภาษาจีน ภาควิชาการจัดการเรียนรู คณะ

ศึกษาศาสตร

16,584.00 16,584.00 เฉพาะเจาะจง บ.นานมี จํากัด บ.นานมี จํากัด สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065080047 04/08/2022 - -

4800 ขอเสนอจัดทําเลมวารสารการศึกษาและการ

พัฒนาสังคม เพื่อเผยแพรผลงานวิชาการของ

คณาจารย นิสิต และบุคคลทั่วไป

11,449.00 11,449.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065080044 04/08/2022 - -

4801 ขออนุมัติซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น 1-5

 อาคาร QS1 คณะศึกษาศาสตร เนื่องจาก

ลางเครื่องปรับอากาศแลวตรวจสอบพบวามี

เครื่องปรับอากาศไมเย็น น้ํายาแอรหมด 

ใบพัดลมมอเตอรคอยลรอนไมทํางาน แคปมอ

เตอรเสีย มีรอยรั่ว จําเปนตองตองซอมเพื่อให

ใชงานไดตามปกติ

45,218.20 45,218.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง 

จํากัด

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065080048 04/08/2022 - -

4802 ขอเสนอจัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 7 รายการ 

เนื่องจากคณะศึกษาศาสตรจะดําเนินการ

ปรับหองคณบดีคณะศึกษาศาสตร เปนหอง

ประชุมสําหรับออนไลนเพิ่มเติม เพื่อรองรับ

การจัดประชุมของคณะศึกษาศาสตร

192,867.00 192,867.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PO0900065080001 08/08/2022 - -

4803 ขออนุมัติจางลางทําความสะอาด

เครื่องปรับอากาศ ศูนยอาหาร และหอง 

QS1-106 เนื่องจากครบกําหนดระยะเวลา

ลางเครื่องปรับอากาศ เพื่อเปนการประหยัด

ไฟ และตรวจเช็คสภาพแอรใหพรอมใชงาน

ตลอดเวลา

6,666.10 6,666.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง 

จํากัด

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065080058 08/08/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4804 ขอเสนอทําปายไวนิล สําหรับติดบอรด

ประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับ ประวัติ 

วิสัยทัศน พันธกิจของคณะฯ และวิสัยทัศน

ของคณบดีคณะศึกษาศาสตร

4,108.80 4,108.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว มี

บริการสง

PR0900065080057 08/08/2022 - -

4805 ขอเสนอซอมเครื่องดนตรีไทย เนื่องจากชํารุด

 จําเปนตองซอมเพื่อใชสอนนิสิตสาขาวิชา

ดนตรีศึกษา ภาคจัดการเรียนรู

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง รานโนช อาหนู ดนตรีไทย รานโนช อาหนู ดนตรีไทย มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065080059 08/08/2022 - -

4806 ขอเสนอซื้ออุปกรณเก็บขอมูล SSD ใชในการ

จัดเก็บขอมูลในคอมพิวเตอร ของงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065080056 08/08/2022 - -

4807 ขอเสนอจางเหมาบริการ (ประชาชน) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิคดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ทวมพงษ นายประกิจ ทวมพงษ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065080071 08/08/2022 - -

4808 ขอเสนอจางเหมาบริการ (ประชาชน) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิคดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีวรักษ  ตรีบุตร นางสาวธีวรักษ  ตรีบุตร มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065080070 08/08/2022 - -

4809 ขอเสนอจางเหมาบริการ (ประชาชน) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิคดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกมล ชุมนุมพร นางสาวกรกมล ชุมนุมพร มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065080069 08/08/2022 - -

4810 ขอเสนอจางเหมาบริการ (ประชาชน) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิคดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนลินี ประโยชนเจริญผล นางนลินี ประโยชนเจริญผล มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065080072 08/08/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4811 ขอเสนอจางเหมาบริการ (ประชาชน) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิคดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนงนุช เกตุวัตถา นางนงนุช เกตุวัตถา มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065080073 08/08/2022 - -

4812 ขอเสนอจางเหมาบริการ (บัณฑิตจบใหม) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิคดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัฒนะ  เพ็ชรศักดา นายพัฒนะ  เพ็ชรศักดา มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065080065 08/08/2022 - -

4813 ขอเสนอจางเหมาบริการ (บัณฑิตจบใหม) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิคดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธํารงชัย หนูขาว นายธํารงชัย หนูขาว มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065080066 08/08/2022 - -

4814 ขอเสนอจางเหมาบริการ (บัณฑิตจบใหม) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิคดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณภัทร  นรชาญ นายณภัทร  นรชาญ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065080064 08/08/2022 - -

4815 ขอเสนอจางเหมาบริการ (บัณฑิตจบใหม) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิคดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ แสนรัก นายกิตติพงษ แสนรัก มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065080068 08/08/2022 - -

4816 ขอเสนอจางเหมาบริการ (บัณฑิตจบใหม) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิคดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารุณี  วงษษา นางสาวดารุณี  วงษษา มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065080067 08/08/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4817 ขอเสนอจางซอมเครื่องปรับอากาศ หอง

สํานักงานคณบดี เนื่องจากเวลาเปด

เครื่องปรับอากาศ แลวมีผงสีดําออกมา

จํานวนมาก จําเปนตองซอมใหใชงานได

ตามปกติ (หมายเลขครุภัณฑ  

570101401000689)

2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง 

จํากัด

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065080078 09/08/2022 - -

4818 ขออนุมัติจางทําตรายาง เนื่องจากมีเจาหนา

ใน สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร 

ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนตําแหนง  จึง

จําเปนตองทําตรายาง ชื่อ-นามสกุลและ

ตําแหนงใหม

960.01 960.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว มี

บริการสง

PR0900065080081 09/08/2022 - -

4819 ขออนุมัติซื้อกระดาษ A4 80g เพื่อสําหรับให

หนวยงานตางๆ ของคณะศึกษาศาสตร ม.

บูรพา เบิกวัสดุใชในหนวยงาน สําหรับใชถาย

เอกสารและปริ้นเอกสารราชการตางๆ

28,312.20 28,312.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ 

(2002) จํากัด

บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) 

จํากัด

สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065080084 09/08/2022 - -

4820 ขออนุมัติซื้อกระดาษเช็ดมือชนิดแผน 

กระดาษเช็ดมือเพื่อใชเช็ดมือในหองน้ํา

อาจารย ในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

บูรพา

4,948.75 4,948.75 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอส.ซี. 

อินเตอรเทรด

หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอส.ซี. 

อินเตอรเทรด

สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065080083 09/08/2022 - -

4821 ขออนุมัติจางเหมาเดินสายโทรศัพท 

เนื่องจากหมายเลขโทรศัพทสํานักงานคณบดี 

เบอร 2020 ไมมีสัญญาณ จึงไมสามารถโทร

เขาโทรออกไมไดจําเปนตองเดินสายใหมใหใช

งานไดตามปกติ

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ  ปานสวัสดิ์ นายยุทธภูมิ  ปานสวัสดิ์ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065080079 09/08/2022 - -

4822 ขอเสนอจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย เพื่อใชสอน

นิสิตสาขาดนตรีศึกษา

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบานครูอิง รานบานครูอิง สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065080074 10/08/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4823 ขอเสนอเชาหองประชุมสัมมนา เพื่อนํานิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษาจัดโครงการพัฒนา

ศักยภาพนิสิตบัณฑิตศึกษาเพื่อตีพิมพ

ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ในวันที่

 22, 29 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมเดอะ

ไทด รีสอรท

34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง ร.ร.เดอะไทด รีสอรท (บ.

ไฟฟดเอร กรุป จํากัด)

ร.ร.เดอะไทด รีสอรท (บ.ไฟฟดเอร

 กรุป จํากัด)

มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065080089 11/08/2022 - -

4824 ขอเสนอซอมเครื่องปรับอากาศ ภาควิชา

นวัตกรรมและเทคโนฯ เนื่องจาก

เครื่องปรับอากาศไมมีความเย็น จําเปนตอง

ซอมใหใชงานไดตามปกติ (เลข 

600101401000073)

2,653.60 2,653.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง 

จํากัด

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065080090 11/08/2022 - -

4825 ขออนุมัติซื้อผาคลุมเกาอี้สีขาว พรอมโบวสีฟา

 สําหรับใชคลุมเกาอี้พลาสติกในการจัดงาน

ตาง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

บูรพา เพื่อความสวยงาม เรียบรอย

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน บีบี เอสเซสเซอรี่ ราน บีบี เอสเซสเซอรี่ สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสง

PR0900065080093 15/08/2022 - -

4826 ขออนุมัติซื้อแอลกอฮอล สําหรับใหนิสิตและ

ผูที่มาติดตอราชการ ในตึก QS1 คณะ

ศึกษาศาสตร ใชทําความสะอาดมือ เพื่อชวย

ลดความเสี่ยง จากการรับเชื้อโรค และฆาเชื้อ

โรคที่อยูบนมือจากการสัมผัสสิ่งตาง ๆ

18,350.00 18,350.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ พุทธนากิจชัย นายสุชาติ พุทธนากิจชัย สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 มีบริการสง

PR0900065080092 15/08/2022 - -

4827 ขออนุมัติซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 91 น้ํามันเพื่อ

ใชเติมรถพวงขางของคณะศึกษาศาสตร ไป

รับ-สงเอกสาร และสงจดหมายที่ทําการ

ไปรษณีย ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง หจก ธิดามหานคร หจก ธิดามหานคร สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม PR0900065080091 15/08/2022 - -

4828 ขออนุมัติเชาหองประชุม และเชาเครื่องเสียง 

สําหรับใชจัดกิจกรรมสัมมนา โครงการ

สัมมนาคณะกรรมการประจําคณะและ

ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร ในวันที่ 29-31 

สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม โยโกะ ริเวอรแคว

รีสอรท กาญจนบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โยกิริเวอรแคว จํากัด บ.โยกิริเวอรแคว จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065080103 16/08/2022 - -

หนา้ 525



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4829 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก (อาหารทะเลแหง) 

สําหรับมอบให คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน โครงการสัมมนาคณะกรรมการ

ประจําคณะและผูบริหารคณะศึกษาศาสตร 

ในวันที่ 29-31 สิงหาคม 2565

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบานแปน รานบานแปน สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม PR0900065080106 16/08/2022 - -

4830 ขอเสนอจัดซื้อผามาน จํานวน 4 ชุด เพื่อ

สําหรับใชในหองเรียนนิสิตบัณฑิตศึกษา ชั้น 

3 จํานวน 3 หอง

22,410.00 22,410.00 เฉพาะเจาะจง นายสมควร ญาติเจริญ นายสมควร ญาติเจริญ สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065080115 17/08/2022 - -

4831 ขออนุมัติซอมเครื่องสํารองไฟ (กลองวงจร

ปด) เนื่องจากเครื่องสํารองไฟ ของระบบ

กลองวงจรปด เก็บไฟไมอยู จําเปนตองซอม

ใหใชงานไดตามปกติ (เลขครุภัณฑ 

631500801000088)

6,099.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065080114 17/08/2022 - -

4832 ขออนุมัติจางซอมเครื่องปรับอากาศ ศูนย

อาหารอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 

เนื่องจากหลังจากลางเครื่องปรับอากาศแลว

ตรวจสอบพบวามีเครื่องปรับอากาศไมเย็น 

จําเปนตองซอมใหใชงานไดปกติ

3,263.50 3,263.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง 

จํากัด

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065080113 17/08/2022 - -

4833 ขออนุมัติจางถอดยายเครื่องปรับอากาศ และ

ติดชุดเซอรกิตเบรคเกอรพรอมสายไฟ 

เนื่องจากมีการปรับใชพื้นที่หองสมุดใหม เพิ่ม

เปนหองเรียนนิสิต ป.โท ป.เอก จําเปนตอง

ยายเครื่องปรับอากาศ ติดชุดเซอรกิตเบรค

เกอร และรางเดินสายไฟฟาใหม ให

เหมาะสมกับการใชงาน

4,601.00 4,601.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065080128 18/08/2022 - -

4834 ขออนุมัติจางเหมาทาสีผนังหอง และติดกลอง

เก็บสายไฟ หองประชุม QS1-206 เนื่องจาก

หองประชุมสีหองซีดจาง ไมสวาง และกลอง

ไฟของเดิมแตกชํารุด

18,100.00 18,100.00 เฉพาะเจาะจง นายสมควร ญาติเจริญ นายสมควร ญาติเจริญ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม บริการรวดเร็ว

PR0900065080127 18/08/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4835 ขอเสนอจางจัดดอกไมและพานไหวครู เพื่อ

ตกแตงสถานที่หองประชุมและจัดทําพาน

ไหวครูของนิสิตสาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา ในโครงการสัมมนาหัวขอวิจัย

ทางการบริหารการศึกษา และไหวครู 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในวันที่ 27 

สค.65

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกอบกฤช การควรคิด นายกอบกฤช การควรคิด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065080156 24/08/2022 - -

4836 ขออนุมัติเบิกเงินคาจัดทําปายชื่อผูเขารวม

โครงการฯ ภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข

2,040.00 2,040.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค รานแสนสุขกราฟฟค เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080011 01/08/2022 - -

4837 ขออนุมัติเบิกเงินคาเอกสารคําอวยพรและคํา

กลาวปฎิญาณตนใชในโครงการเสริมสราง

ความรูงานทางดานสาธารณสุขและจัดทําเลม

ฐานขอมูลบัณฑิตศิษยเกา

480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080010 01/08/2022 - -

4838 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุใชในโครงการ

เสริมสรางความรูงานทางดานสาธารณสุข

และจัดทําเลมฐานขอมูลบัณฑิตศิษยเกา

870.00 870.00 เฉพาะเจาะจง นายองอาจ  สินสุทธิ,์บ.

บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

นายองอาจ  สินสุทธิ,์บ.บัณฑิตส

เตชั่นเนอรี่ จํากัด

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080008 01/08/2022 - -

4839 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

รถจักรยานยนต เดือน ส.ค 2565

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080001 01/08/2022 - -

4840 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เดือน

 ส.ค 2565

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080003 01/08/2022 - -

4841 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเปลี่ยนแบตเตอรี่

เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ

6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพ

พลาย จํากัด

บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพพลาย 

จํากัด

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080012 03/08/2022 - -

4842 ขออนุมัติเบิกเงินคาหมึกปริ้น Kyocera 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080013 04/08/2022 - -

4843 ขออนุมัติเบิกเงินคาฮารดดิสก 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานธนาคอมพิวเตอร รานธนาคอมพิวเตอร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080014 04/08/2022 - -

4844 ขออนุมัติเบิกเงินคาทําความสะอาดเก็บขยะ

และตกแตงสนามรอบอาคาร

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุรงค  ละกะเต็บ นายจตุรงค  ละกะเต็บ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080020 05/08/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4845 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบัณฑิตจบใหม 

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.มาบไผ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกัญญา บุญยาน นางสาวศิริกัญญา บุญยาน เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080038 08/08/2022 - -

4846 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบัณฑิตจบใหม 

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.มาบไผ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอลิษา จีนโกว นางสาวอลิษา จีนโกว เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080034 08/08/2022 - -

4847 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบัณฑิตจบใหม 

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.วัดสุวรรณ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.โยษิตา วงษบุบผา น.ส.โยษิตา วงษบุบผา เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080055 08/08/2022 - -

4848 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบัณฑิตจบใหม 

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.วัดสุวรรณ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลิตา ปูนทอง นางสาวชลิตา ปูนทอง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080054 08/08/2022 - -

4849 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบัณฑิตจบใหม 

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.วัดสุวรรณ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิสาข ละอองออน นางสาววันวิสาข ละอองออน เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080052 08/08/2022 - -

4850 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบัณฑิตจบใหม 

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.วัดสุวรรณ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริโชค ประทุมทอง นายศิริโชค ประทุมทอง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080053 08/08/2022 - -

4851 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบัณฑิตจบใหม 

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.หมอนนาง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานดา บุญขุนทด นางสาวกานดา บุญขุนทด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080027 08/08/2022 - -
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4852 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบัณฑิตจบใหม 

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.หมอนนาง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล พูลสวัสดิ์ นางสาวดวงกมล พูลสวัสดิ์ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080025 08/08/2022 - -

4853 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบัณฑิตจบใหม 

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.หมอนนาง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชราภา นามวงษ นางสาวพัชราภา นามวงษ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080024 08/08/2022 - -

4854 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบัณฑิตจบใหม 

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.หมอนนาง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงทิพย ศิริพิพัฒน

ไพสิฐ

นางสาวรุงทิพย ศิริพิพัฒนไพสิฐ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080026 08/08/2022 - -

4855 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบัณฑิตจบใหม 

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.หมอนนาง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรดา ฮองตน นางสาววรดา ฮองตน เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080028 08/08/2022 - -

4856 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาประชาชนทั่วไป

 ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.ทับมา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชวัลกร เฉียบแหลม นางชวัลกร เฉียบแหลม เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080051 08/08/2022 - -

4857 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาประชาชนทั่วไป

 ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.ทับมา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปวริศา ปมลื้อ นางปวริศา ปมลื้อ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080048 08/08/2022 - -

4858 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาประชาชนทั่วไป

 ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.ทับมา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัชฎา แกวเรือง นางสาวชัชฎา แกวเรือง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080049 08/08/2022 - -
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4859 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาประชาชนทั่วไป

 ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.ทับมา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพชรวัฒน วัฒนศาสตร นายพชรวัฒน วัฒนศาสตร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080050 08/08/2022 - -

4860 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาประชาชนทั่วไป

 ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.มาบไผ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนถชา  โชติกาวินทร นางสาวนถชา  โชติกาวินทร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080042 08/08/2022 - -

4861 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาประชาชนทั่วไป

 ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.มาบไผ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภักคฐิตา แคทอง นางสาวภักคฐิตา แคทอง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080039 08/08/2022 - -

4862 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาประชาชนทั่วไป

 ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.มาบไผ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัสวดี เจริญสุข นางสาวสุรัสวดี เจริญสุข เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080043 08/08/2022 - -

4863 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาประชาชนทั่วไป

 ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.มาบไผ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีรัตน อรรถ

จริยาพร

นางสาวอารีรัตน อรรถจริยาพร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080041 08/08/2022 - -

4864 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาประชาชนทั่วไป

 ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.มาบไผ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุขวัฒน หอมชื่น นายสุขวัฒน หอมชื่น เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080040 08/08/2022 - -

4865 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาประชาชนทั่วไป

 ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.วัดสุวรรณ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุภัททา เฉื่อยฉ่ํา น.ส. สุภัททา เฉื่อยฉ่ํา เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080057 08/08/2022 - -
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4866 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาประชาชนทั่วไป

 ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.วัดสุวรรณ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตวิสุทธิ์ โรจน

เรืองรอง

นางสาวจิตวิสุทธิ์ โรจนเรืองรอง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080056 08/08/2022 - -

4867 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาประชาชนทั่วไป

 ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.วัดสุวรรณ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทมา พงษเถื่อน นางสาวปทมา พงษเถื่อน เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080058 08/08/2022 - -

4868 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาประชาชนทั่วไป

 ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.วัดสุวรรณ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑิดา เภาจี๋ นางสาวมณฑิดา เภาจี๋ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080059 08/08/2022 - -

4869 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาประชาชนทั่วไป

 ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.หมอนนาง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุตาภัทร อายุวัฒน นางสาวสุตาภัทร อายุวัฒน เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080033 08/08/2022 - -

4870 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาประชาชนทั่วไป

 ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.หมอนนาง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศินี พลราษฎร นางสาวเกศินี พลราษฎร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080030 08/08/2022 - -

4871 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาประชาชนทั่วไป

 ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.หมอนนาง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ โมงกอน นายธรรมนูญ โมงกอน เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080029 08/08/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4872 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาประชาชนทั่วไป

 ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.หมอนนาง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัญญา เมฆมหัศจรรย นายสัญญา เมฆมหัศจรรย เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080032 08/08/2022 - -

4873 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาประชาชนทั่วไป

 ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.หมอนนาง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง เสาวภา นาควัชรางกูร เสาวภา นาควัชรางกูร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080031 08/08/2022 - -

4874 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบัณฑิตจบใหม 

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.มาบไผ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัยพร ทองแทง นางสาววลัยพร ทองแทง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080037 08/08/2022 - -

4875 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบัณฑิตจบใหม 

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.ทับมา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาสาวกาญจนา วงศสมศรี นาสาวกาญจนา วงศสมศรี เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080045 08/08/2022 - -

4876 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบัณฑิตจบใหม 

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.มาบไผ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญา สุขเจริญ นางสาวธัญญา สุขเจริญ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080035 08/08/2022 - -

4877 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบัณฑิตจบใหม 

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.มาบไผ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปถยานี แสวงศิลป นางสาวปถยานี แสวงศิลป เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080036 08/08/2022 - -

4878 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบัณฑิตจบใหม 

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.ทับมา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. หทัยวรรณ วรโชติธนฐร น.ส. หทัยวรรณ วรโชติธนฐร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080044 08/08/2022 - -

หนา้ 532



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4879 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบัณฑิตจบใหม 

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.ทับมา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารณี สุวิเศษ นางสาวดารณี สุวิเศษ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080047 08/08/2022 - -

4880 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบัณฑิตจบใหม 

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ต.ทับมา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทิวรรธน เขตตวัฒน นายนันทิวรรธน เขตตวัฒน เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080046 08/08/2022 - -

4881 ขออนุมัติเบิกเงินคาฟองน้ํากันลม เครื่องวัด

ระดับเสียง

6,313.00 6,313.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรู

เมนต จํากัด

บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต 

จํากัด

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080062 09/08/2022 - -

4882 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสารเคมีและอุปกรณ

หองปฏิบัติการ ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดลอม

49,943.32 49,943.32 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส. 

ซายน อุปกรณเคมี

หางหุนสวนจํากัด เอส. ซายน 

อุปกรณเคมี

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080063 10/08/2022 - -

4883 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับการเรียนการ

สอนรายวิชา 

7043095,70410264,70021759,70330759

14,949.00 14,949.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮ็ดแล็บ จํากัด บริษัท เฮ็ดแล็บ จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080072 11/08/2022 - -

4884 ขออนุมัติเบิกเงินคาสาย  HDMI 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน Big Tiger ราน Big Tiger เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080071 11/08/2022 - -

4885 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมารถ รับสงนิสิตลง

ชุมชนสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล

กลุมเปาหมาย รายวิชา 72040259 การฝก

ประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขและอนามัย

สิ่งแวดลอม 1

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร  ยงศรีพิพัฒน นายธนกร  ยงศรีพิพัฒน เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080075 15/08/2022 - -

4886 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องขยายเสียง

เพาเวอรมิกเซอรแอมป เปลี่ยนออปแอมป 

IC,R

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ท

เวิรค จํากัด

บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค 

จํากัด

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080086 17/08/2022 - -

4887 ขออนุมัติเบิกเงินคาเอกสารคูมือภาษาอังกฤษ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080089 17/08/2022 - -

4888 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องวัดระดับเสียง

สะสม (Noise Dosimeter)

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรู

เมนต จํากัด

บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต 

จํากัด

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080088 17/08/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

4889 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลม

รายงานผลการตรวจประเมิน EdPEx

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080087 17/08/2022 - -

4890 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมารถ วันที่ 31 ส.ค

 2565

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร  ยงศรีพิพัฒน นายธนกร  ยงศรีพิพัฒน เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080090 18/08/2022 - -

4891 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมฝา,หลังคา,เพดาน

,ทอน้ําทิ้ง,ทาสี ของอาคารคณะสาธารณสุข

ศาสตร

32,742.00 32,742.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080092 19/08/2022 - -

4892 ขออนุมัติเบิกเงินคาดูดน้ําจากใตทองลิฟท 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065080091 19/08/2022 - -

4893 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 58 ถัง 2,030.00 2,030.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน     

   ราคาที่เสนอฯ  2,030.00 

 บาท

ราน น้ําดื่มบานและสวน      

ราคาที่ตกลงฯ 2,030.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065080007 03/08/2022 - -

4894 จัดซื้อครุภัณฑโรงงาน จํานวน 3 รายการ 19,902.00 19,902.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค            

ราคาที่เสนอฯ 19,902.00 

บาท

นิวทาวน เทคนิค             ราคา

ที่ตกลงฯ 19,902.00

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PO1200065080001 03/08/2022 - -

4895 จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ สมเด็จพระนาง

เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปหลวง จํานวน 1 รูป

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง รานรูป รานกรอบ            

  ราคาที่เสนอฯ 2,800.00 

บาท

รานรูป รานกรอบ            ราคา

ที่ตกลงฯ 2,800.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065080014 08/08/2022 - -

4896 จัดซื้อปลั๊กพวงไฟฟา PC Guard Plus ขนาด

 3 เมตร จํานวน 1 อัน

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค            

ราคาที่เสนอฯ 800.00 บาท

นิวทาวน เทคนิค            ราคาที่

ตกลงฯ 800.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065080016 15/08/2022 - -

4897 จัดจางซอมบํารุงเครื่องกําเนิดไฟฟา อาคาร

สํานักคอมพิวเตอร ประจําป 2565  จํานวน 

1 เครื่อง

17,911.80 17,911.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท นาย เทคนิค แอนด 

ซัพพลายจํากัด ราคาที่เสนอ

ฯ 17,911.80 บาท

บริษัท นาย เทคนิค แอนด ซัพ

พลาย จํากัด ราคาที่ตกลงฯ 

17,911.80 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PO1200065080003 16/08/2022 - -

4898 จัดจางซอมบํารุงเครื่องกําเนิดไฟฟา อาคาร

KB ประจําป 2565  จํานวน 1 เครื่อง

22,042.00 22,042.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นาย เทคนิค แอนด 

ซัพพลายจํากัด ราคาที่เสนอ

ฯ 22,042.00 บาท

บริษัท นาย เทคนิค แอนด ซัพ

พลาย จํากัด ราคาที่ตกลงฯ 

22,042.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PO1200065080004 18/08/2022 - -

4899 จัดซื้อ ตลับผงหมึก HP CE255X/55X for 

HP LaserJet P3015dn  จํานวน 1 กลอง

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค             

ราคาที่เสนอฯ 8,560.00 

บาท

นิวทาวน เทคนิค            ราคาที่

ตกลงฯ 8,560.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065080021 18/08/2022 - -

4900 จัดจางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศฯ  

จํานวน 1 คัน

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม           

ราคาที่เสนอฯ 3,200 บาท

นายโกมล ฤทธิ์งาม          ราคา

ที่ตกลงฯ 3,200.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065080019 18/08/2022 - -
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4901 จัดซื้อแผนใสเขียน A4 100 ไมครอน จํานวน

 3 กลอง

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

600.00 บาท

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

ราคาที่ตกลงฯ 600.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065080029 30/08/2022 - -

4902 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแก็สโซฮอล 91 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ปตท.น้ํามันและการคา

ปลีก จํากัด (มหาชน)

บ.ปตท.น้ํามันและการคาปลีก 

จํากัด (มหาชน)

ราคาจากทองตลาด PR1300065080002 01/08/2022 - -

4903 ซื้อกระดาษถายเอกสารสี 2,405.00 2,405.00 เฉพาะเจาะจง บานจิปาถะ บานจิปาถะ ราคาจากทองตลาด PR1300065080008 03/08/2022 - -

4904 ซื้อกระดาษถายเอกสาร A 4 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ 

(2002) จํากัด

บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) 

จํากัด

ราคาจากทองตลาด PR1300065080007 03/08/2022 - -

4905 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 17 เอ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาจากทองตลาด PR1300065080009 03/08/2022 - -

4906 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 135 เอ 1,550.00 1,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาจากทองตลาด PR1300065080011 04/08/2022 - -

4907 ซื้อสติ๊กเกอรสี 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง บ.บํณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด บ.บํณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาจากทองตลาด PR1300065080010 04/08/2022 - -

4908 จางติดตั้งปลั๊กไฟและเปลี่ยนโคมไฟ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เนื่องจํานงค นางสาวสุมารี เนื่องจํานงค ราคาจากทองตลาด PR1300065080012 04/08/2022 - -

4909 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกชกมล ตนโพธิ์ นายกชกมล ตนโพธิ์ ราคาจากทองตลาด PR1300065080028 08/08/2022 - -

4910 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชูศรี เจือสุวรรณ นางชูศรี เจือสุวรรณ ราคาจากทองตลาด PR1300065080018 08/08/2022 - -

4911 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐวรา เทียนเหตุ นางณัฐวรา เทียนเหตุ ราคาจากทองตลาด PR1300065080020 08/08/2022 - -

4912 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรินจง เสริมศรี นางรินจง เสริมศรี ราคาจากทองตลาด PR1300065080023 08/08/2022 - -

4913 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัมภิกา บางโปง นางสาวอัมภิกา บางโปง ราคาจากทองตลาด PR1300065080025 08/08/2022 - -

4914 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคมสันต แพงตาวงษ นายคมสันต แพงตาวงษ ราคาจากทองตลาด PR1300065080033 08/08/2022 - -

4915 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรนง มังกรแกว นายทรนง มังกรแกว ราคาจากทองตลาด PR1300065080036 08/08/2022 - -

4916 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิธิพัชร ไชโย นายนิธิพัชร ไชโย ราคาจากทองตลาด PR1300065080037 08/08/2022 - -

4917 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐ สะโรบล นายพิสิษฐ สะโรบล ราคาจากทองตลาด PR1300065080034 08/08/2022 - -

4918 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมทัศน แสงพุม นายเขมทัศน แสงพุม ราคาจากทองตลาด PR1300065080038 08/08/2022 - -

4919 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภสุดา บําเพ็ญ

แพทย

นางสาวศุภสุดา บําเพ็ญแพทย ราคาจากทองตลาด PR1300065080035 08/08/2022 - -

4920 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรภัสสร สุจริต นางสาวศิรภัสสร สุจริต ราคาจากทองตลาด PR1300065080041 08/08/2022 - -

4921 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนทกานต นาคะโร นางสาวมนทกานต นาคะโร ราคาจากทองตลาด PR1300065080032 08/08/2022 - -

4922 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชนาถ โสมเมา นางสาวนุชนาถ โสมเมา ราคาจากทองตลาด PR1300065080042 08/08/2022 - -

4923 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนาภรณ สม

นอย

นางสาวกาญจนาภรณ สมนอย ราคาจากทองตลาด PR1300065080043 08/08/2022 - -
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4924 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.โสภิดา ดีลอม น.ส.โสภิดา ดีลอม ราคาจากทองตลาด PR1300065080039 08/08/2022 - -

4925 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิระตี เสาวกุล น.ส.อภิระตี เสาวกุล ราคาจากทองตลาด PR1300065080045 08/08/2022 - -

4926 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วนิดา นาคะเสถียร น.ส.วนิดา นาคะเสถียร ราคาจากทองตลาด PR1300065080044 08/08/2022 - -

4927 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กตัญุตา หุราพันธุ น.ส. กตัญุตา หุราพันธุ ราคาจากทองตลาด PR1300065080089 09/08/2022 - -

4928 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชุติมา ฤทธิสิงห น.ส. ชุติมา ฤทธิสิงห ราคาจากทองตลาด PR1300065080082 09/08/2022 - -

4929 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัชชา หลงหลุม น.ส. ณัชชา หลงหลุม ราคาจากทองตลาด PR1300065080143 09/08/2022 - -

4930 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันธิมา ธานี น.ส.จันธิมา ธานี ราคาจากทองตลาด PR1300065080142 09/08/2022 - -

4931 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นุชนาฎ วงศวีระขันธ น.ส.นุชนาฎ วงศวีระขันธ ราคาจากทองตลาด PR1300065080115 09/08/2022 - -

4932 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริยากรณ แกวฤทธิ์ น.ส.สิริยากรณ แกวฤทธิ์ ราคาจากทองตลาด PR1300065080118 09/08/2022 - -

4933 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรองแกว พันธุมงคล นางสาวกรองแกว พันธุมงคล ราคาจากทองตลาด PR1300065080097 09/08/2022 - -

4934 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ แสงทอง นางสาวจิราภรณ แสงทอง ราคาจากทองตลาด PR1300065080068 09/08/2022 - -

4935 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐกานต สุขจิตต นางสาวณัฏฐกานต สุขจิตต ราคาจากทองตลาด PR1300065080057 09/08/2022 - -

4936 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนารักษ ยัง

ประโยชน

นางสาวธนารักษ ยังประโยชน ราคาจากทองตลาด PR1300065080061 09/08/2022 - -

4937 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวรัตน วิลาวรรณ นางสาวนวรัตน วิลาวรรณ ราคาจากทองตลาด PR1300065080117 09/08/2022 - -

4938 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐชา อินทรสวัสดิ์ นางสาวนัฐชา อินทรสวัสดิ์ ราคาจากทองตลาด PR1300065080072 09/08/2022 - -

4939 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทวัน เกตษา นางสาวนันทวัน เกตษา ราคาจากทองตลาด PR1300065080095 09/08/2022 - -

4940 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพิศุทฒิ สืบ

สุวรรณสาร

นางสาวพิมพิศุทฒิ สืบสุวรรณสาร ราคาจากทองตลาด PR1300065080081 09/08/2022 - -

4941 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพณิศา ตุมศิริรัตน นางสาวพิมพณิศา ตุมศิริรัตน ราคาจากทองตลาด PR1300065080094 09/08/2022 - -

4942 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิไล สวงดุก นางสาววรรณวิไล สวงดุก ราคาจากทองตลาด PR1300065080092 09/08/2022 - -

4943 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ  ชี้แจง นางสาวศิริวรรณ  ชี้แจง ราคาจากทองตลาด PR1300065080098 09/08/2022 - -

4944 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุณิตา ใจตรง นางสาวสุณิตา ใจตรง ราคาจากทองตลาด PR1300065080059 09/08/2022 - -

4945 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนัดดา พิทักษ นางสาวสุนัดดา พิทักษ ราคาจากทองตลาด PR1300065080058 09/08/2022 - -

4946 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมลทิพย รัตตนนท นางสาวสุมลทิพย รัตตนนท ราคาจากทองตลาด PR1300065080147 09/08/2022 - -

4947 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา ยิ้มเนียม นางสาวสุวรรณา ยิ้มเนียม ราคาจากทองตลาด PR1300065080109 09/08/2022 - -

4948 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนัญญา คงชูดี นางสาวอนัญญา คงชูดี ราคาจากทองตลาด PR1300065080056 09/08/2022 - -

4949 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัครญาพร หอมเสมอ นางสาวอัครญาพร หอมเสมอ ราคาจากทองตลาด PR1300065080079 09/08/2022 - -
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4950 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอิศริญา ศรีกูล นางสาวอิศริญา ศรีกูล ราคาจากทองตลาด PR1300065080096 09/08/2022 - -

4951 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา ทวมนาค นางสาวเจนจิรา ทวมนาค ราคาจากทองตลาด PR1300065080060 09/08/2022 - -

4952 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวคนธ ไชยสัจ นางสาวเสาวคนธ ไชยสัจ ราคาจากทองตลาด PR1300065080144 09/08/2022 - -

4953 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรวรรดิ์ หลาเพชร นายจักรวรรดิ์ หลาเพชร ราคาจากทองตลาด PR1300065080078 09/08/2022 - -

4954 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจารุวัตร โสภี นายจารุวัตร โสภี ราคาจากทองตลาด PR1300065080129 09/08/2022 - -

4955 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาคริต ปกครึก นายชาคริต ปกครึก ราคาจากทองตลาด PR1300065080108 09/08/2022 - -

4956 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล พรหมจันทร นายธนพล พรหมจันทร ราคาจากทองตลาด PR1300065080126 09/08/2022 - -

4957 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระ กองบุญ นายธีระ กองบุญ ราคาจากทองตลาด PR1300065080146 09/08/2022 - -

4958 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนภชยกฤษณ อาจหาญ นายนภชยกฤษณ อาจหาญ ราคาจากทองตลาด PR1300065080070 09/08/2022 - -

4959 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนราวิชญ เข็มเฉลิม นายนราวิชญ เข็มเฉลิม ราคาจากทองตลาด PR1300065080107 09/08/2022 - -

4960 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ แปนสีทอง นายปฏิภาณ แปนสีทอง ราคาจากทองตลาด PR1300065080128 09/08/2022 - -

4961 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปยวัฒน หวานแกว นายปยวัฒน หวานแกว ราคาจากทองตลาด PR1300065080131 09/08/2022 - -

4962 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปุณญสิต สุขสวาง นายปุณญสิต สุขสวาง ราคาจากทองตลาด PR1300065080141 09/08/2022 - -

4963 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศเทพ รัตนบุตรา นายพงศเทพ รัตนบุตรา ราคาจากทองตลาด PR1300065080139 09/08/2022 - -

4964 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทักษชนม เหมะเทวัน นายพิทักษชนม เหมะเทวัน ราคาจากทองตลาด PR1300065080127 09/08/2022 - -

4965 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรวินันท คํามุน นายรวินันท คํามุน ราคาจากทองตลาด PR1300065080071 09/08/2022 - -

4966 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์ บิลสะเล็ม นายวีระศักดิ์ บิลสะเล็ม ราคาจากทองตลาด PR1300065080101 09/08/2022 - -

4967 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัณหณัฐ จันทรแปลก นายสัณหณัฐ จันทรแปลก ราคาจากทองตลาด PR1300065080080 09/08/2022 - -

4968 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติสุข มหัธธัญญ

วาณิชย

นายสันติสุข มหัธธัญญวาณิชย ราคาจากทองตลาด PR1300065080116 09/08/2022 - -

4969 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ สุระประเสริฐ นายสิรวิชญ สุระประเสริฐ ราคาจากทองตลาด PR1300065080099 09/08/2022 - -

4970 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุกัลย สุทธิพงค นายสุกัลย สุทธิพงค ราคาจากทองตลาด PR1300065080145 09/08/2022 - -

4971 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรชาติ ผองพรรณ นายสุรชาติ ผองพรรณ ราคาจากทองตลาด PR1300065080063 09/08/2022 - -

4972 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ กัสปะ ราคาจากทองตลาด PR1300065080069 09/08/2022 - -

4973 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ กงภูเวช นายอภิสิทธิ์ กงภูเวช ราคาจากทองตลาด PR1300065080110 09/08/2022 - -

4974 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจตริน นอกกระโทก นายเจตริน นอกกระโทก ราคาจากทองตลาด PR1300065080134 09/08/2022 - -

4975 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง พวงผกา ภาระกานตง พวงผกา ภาระกานตง ราคาจากทองตลาด PR1300065080062 09/08/2022 - -

4976 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง สกาวเพ็ญ ไตรรัตน สกาวเพ็ญ ไตรรัตน ราคาจากทองตลาด PR1300065080106 09/08/2022 - -

4977 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกรองทอง แสนยากุล นางกรองทอง แสนยากุล ราคาจากทองตลาด PR1300065080051 09/08/2022 - -

4978 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนงลักษณ นารีโภชน นางนงลักษณ นารีโภชน ราคาจากทองตลาด PR1300065080052 09/08/2022 - -

4979 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวริยา ทัตธนภาธร นางวริยา ทัตธนภาธร ราคาจากทองตลาด PR1300065080125 09/08/2022 - -
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4980 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวันสวาง แกสําโรง ราคาจากทองตลาด PR1300065080054 09/08/2022 - -

4981 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตินันท พันธวัตร นางสาวฐิตินันท พันธวัตร ราคาจากทองตลาด PR1300065080148 09/08/2022 - -

4982 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาถยา สุชฎา นางสาวนาถยา สุชฎา ราคาจากทองตลาด PR1300065080053 09/08/2022 - -

4983 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาเดียร จันทรมณี นางสาวนาเดียร จันทรมณี ราคาจากทองตลาด PR1300065080083 09/08/2022 - -

4984 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาศรี สาริกาเกศ นางสาวประภาศรี สาริกาเกศ ราคาจากทองตลาด PR1300065080084 09/08/2022 - -

4985 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรภรณ สาริกาเกศ นางสาวพัชรภรณ สาริกาเกศ ราคาจากทองตลาด PR1300065080085 09/08/2022 - -

4986 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี เดนชัย นางสาวรัชนี เดนชัย ราคาจากทองตลาด PR1300065080086 09/08/2022 - -

4987 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ เสนาพรม นางสาวอรวรรณ เสนาพรม ราคาจากทองตลาด PR1300065080130 09/08/2022 - -

4988 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัฒนา อัจฉริยวงศ นายวัฒนา อัจฉริยวงศ ราคาจากทองตลาด PR1300065080132 09/08/2022 - -

4989 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย เสาหงษ นายเอกชัย เสาหงษ ราคาจากทองตลาด PR1300065080121 09/08/2022 - -

4990 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน ยุทธนาวา นายไพโรจน ยุทธนาวา ราคาจากทองตลาด PR1300065080087 09/08/2022 - -

4991 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐกฤตา พรมนาน ณัฐกฤตา พรมนาน ราคาจากทองตลาด PR1300065080140 09/08/2022 - -

4992 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ธนากร มืดขุนทด ธนากร มืดขุนทด ราคาจากทองตลาด PR1300065080102 09/08/2022 - -

4993 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อมรรัตน เชิดรัมย น.ส. อมรรัตน เชิดรัมย ราคาจากทองตลาด PR1300065080105 09/08/2022 - -

4994 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จีรนันท คํามี น.ส.จีรนันท คํามี ราคาจากทองตลาด PR1300065080137 09/08/2022 - -

4995 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลธิชา ยุทธนไพบูลย น.ส.ชลธิชา ยุทธนไพบูลย ราคาจากทองตลาด PR1300065080122 09/08/2022 - -

4996 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นุชนาฎ ไชยรัตนากร น.ส.นุชนาฎ ไชยรัตนากร ราคาจากทองตลาด PR1300065080138 09/08/2022 - -

4997 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริรินทร ทุรินไธสง น.ส.ศิริรินทร ทุรินไธสง ราคาจากทองตลาด PR1300065080100 09/08/2022 - -

4998 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อารยา ศุภเศรษฐศักดิ์ น.ส.อารยา ศุภเศรษฐศักดิ์ ราคาจากทองตลาด PR1300065080136 09/08/2022 - -

4999 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อุไร มณีล้ํา น.ส.อุไร มณีล้ํา ราคาจากทองตลาด PR1300065080124 09/08/2022 - -

5000 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชุติมาพร ศรีนาม นางชุติมาพร ศรีนาม ราคาจากทองตลาด PR1300065080067 09/08/2022 - -

5001 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญณัฐ โกเมนรัต

นกุล

นางสาวกัญญณัฐ โกเมนรัตนกุล ราคาจากทองตลาด PR1300065080091 09/08/2022 - -

5002 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญพัสร ทองกอน นางสาวกัญญพัสร ทองกอน ราคาจากทองตลาด PR1300065080088 09/08/2022 - -

5003 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยา  พวงพุก นางสาวกิตติยา  พวงพุก ราคาจากทองตลาด PR1300065080050 09/08/2022 - -

5004 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญจิรา มะโนแจม นางสาวขวัญจิรา มะโนแจม ราคาจากทองตลาด PR1300065080046 09/08/2022 - -

5005 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวงามนิจ วัฒนวรากุล นางสาวงามนิจ วัฒนวรากุล ราคาจากทองตลาด PR1300065080090 09/08/2022 - -

5006 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร ลีพล นางสาวจิราพร ลีพล ราคาจากทองตลาด PR1300065080076 09/08/2022 - -

5007 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทัชศา  นพตากุล นางสาวทัชศา  นพตากุล ราคาจากทองตลาด PR1300065080047 09/08/2022 - -
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5008 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรีดาภรณ คําหอม นางสาวปรีดาภรณ คําหอม ราคาจากทองตลาด PR1300065080066 09/08/2022 - -

5009 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปารณีย ศรีบุญมา นางสาวปารณีย ศรีบุญมา ราคาจากทองตลาด PR1300065080112 09/08/2022 - -

5010 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยะนุช โถตันคํา นางสาวปยะนุช โถตันคํา ราคาจากทองตลาด PR1300065080073 09/08/2022 - -

5011 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี ศรีประเสริฐ

กุล

นางสาววิลาสินี ศรีประเสริฐกุล ราคาจากทองตลาด PR1300065080111 09/08/2022 - -

5012 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสวรรณมนต ผลเจริญ นางสาวสวรรณมนต ผลเจริญ ราคาจากทองตลาด PR1300065080065 09/08/2022 - -

5013 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริศรา อินสอาด นางสาวอริศรา อินสอาด ราคาจากทองตลาด PR1300065080064 09/08/2022 - -

5014 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอิศราภรณ  จูมมาลา นางสาวอิศราภรณ  จูมมาลา ราคาจากทองตลาด PR1300065080048 09/08/2022 - -

5015 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายครรชิต เข็มเฉลิม นายครรชิต เข็มเฉลิม ราคาจากทองตลาด PR1300065080104 09/08/2022 - -

5016 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีระพงษ ทองตัน นายจีระพงษ ทองตัน ราคาจากทองตลาด PR1300065080135 09/08/2022 - -

5017 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชลสทธิ์พงศ ละแมนชัย นายชลสทธิ์พงศ ละแมนชัย ราคาจากทองตลาด PR1300065080077 09/08/2022 - -

5018 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์ รักการดี นายทวีศักดิ์ รักการดี ราคาจากทองตลาด PR1300065080074 09/08/2022 - -

5019 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต เพ็ชรัตน นายธนกฤต เพ็ชรัตน ราคาจากทองตลาด PR1300065080114 09/08/2022 - -

5020 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนฐพงษ  แจงศรีสุข นายธนฐพงษ  แจงศรีสุข ราคาจากทองตลาด PR1300065080049 09/08/2022 - -

5021 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนัฏฐา ศิริศรี นายธนัฏฐา ศิริศรี ราคาจากทองตลาด PR1300065080123 09/08/2022 - -

5022 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพล ภักดีนิมิตร นายธีรพล ภักดีนิมิตร ราคาจากทองตลาด PR1300065080093 09/08/2022 - -

5023 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพพร รุงรูจี นายนพพร รุงรูจี ราคาจากทองตลาด PR1300065080113 09/08/2022 - -

5024 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ คงธีรภัทร นายพิเชษฐ คงธีรภัทร ราคาจากทองตลาด PR1300065080119 09/08/2022 - -

5025 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิษณุ อุทยานิก นายวิษณุ อุทยานิก ราคาจากทองตลาด PR1300065080075 09/08/2022 - -

5026 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรัณย ศิโรรัตน นายศรัณย ศิโรรัตน ราคาจากทองตลาด PR1300065080120 09/08/2022 - -

5027 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ นพเกตุ นายสมพงษ นพเกตุ ราคาจากทองตลาด PR1300065080103 09/08/2022 - -

5028 ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคมกฤช บุญลาภ นายคมกฤช บุญลาภ ราคาจากทองตลาด PR1300065080055 09/08/2022 - -

5029 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสสร แสงก่ํา นางสาวนภัสสร แสงก่ํา ราคาจากทองตลาด PR1300065080150 10/08/2022 - -

5030 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนลินภัสร วงศชญา

อังกูร

นางสาวนลินภัสร วงศชญาอังกูร ราคาจากทองตลาด PR1300065080238 10/08/2022 - -

5031 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัณฑิรา ศิลาพรหม นางสาวภัณฑิรา ศิลาพรหม ราคาจากทองตลาด PR1300065080151 10/08/2022 - -

5032 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภูรินทรทิพย นวล

ละออง

นางสาวภูรินทรทิพย นวลละออง ราคาจากทองตลาด PR1300065080250 10/08/2022 - -

5033 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัตยา สิงหธงยาม นางสาวสุรัตยา สิงหธงยาม ราคาจากทองตลาด PR1300065080202 10/08/2022 - -
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5034 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภินทรพร มาลา นางสาวอภินทรพร มาลา ราคาจากทองตลาด PR1300065080249 10/08/2022 - -

5035 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรทีป แสงทับทิม นายจิรทีป แสงทับทิม ราคาจากทองตลาด PR1300065080176 10/08/2022 - -

5036 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรวิทย มาลา นายจิรวิทย มาลา ราคาจากทองตลาด PR1300065080239 10/08/2022 - -

5037 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชญาณนินท พานิช นายชญาณนินท พานิช ราคาจากทองตลาด PR1300065080201 10/08/2022 - -

5038 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทักษดนัย เจริญวัฒน

วิญู

นายทักษดนัย เจริญวัฒนวิญู ราคาจากทองตลาด PR1300065080231 10/08/2022 - -

5039 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล พิลึกเรือง นายธนพล พิลึกเรือง ราคาจากทองตลาด PR1300065080232 10/08/2022 - -

5040 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพฤทธิ์ พุทธิภาพ นายนพฤทธิ์ พุทธิภาพ ราคาจากทองตลาด PR1300065080209 10/08/2022 - -

5041 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา ประยูรญาติ นายปรีชา ประยูรญาติ ราคาจากทองตลาด PR1300065080226 10/08/2022 - -

5042 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมังคเรศ นิติธรรมมานนท นายมังคเรศ นิติธรรมมานนท ราคาจากทองตลาด PR1300065080241 10/08/2022 - -

5043 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรชต หมื่นศรี นายรชต หมื่นศรี ราคาจากทองตลาด PR1300065080233 10/08/2022 - -

5044 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส สมสมัย นายวิทวัส สมสมัย ราคาจากทองตลาด PR1300065080223 10/08/2022 - -

5045 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรัณย โพธิ์นอย นายศรัณย โพธิ์นอย ราคาจากทองตลาด PR1300065080207 10/08/2022 - -

5046 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติภาพ รักสันเทียะ นายสันติภาพ รักสันเทียะ ราคาจากทองตลาด PR1300065080208 10/08/2022 - -

5047 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโชคชัย แซเตีย นายโชคชัย แซเตีย ราคาจากทองตลาด PR1300065080200 10/08/2022 - -

5048 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต. มารุต เสงี่ยมศรี 

ร.น.

วาที่ ร.ต. มารุต เสงี่ยมศรี ร.น. ราคาจากทองตลาด PR1300065080242 10/08/2022 - -

5049 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ธนัญญา ปนคง ธนัญญา ปนคง ราคาจากทองตลาด PR1300065080194 10/08/2022 - -

5050 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขวัญกมล แกวศรีคราม น.ส. ขวัญกมล แกวศรีคราม ราคาจากทองตลาด PR1300065080192 10/08/2022 - -

5051 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธิดา ศรีชัยภูมิ น.ส.ณัฐธิดา ศรีชัยภูมิ ราคาจากทองตลาด PR1300065080178 10/08/2022 - -

5052 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมพลภัส ทองอิ่ม น.ส.พิมพลภัส ทองอิ่ม ราคาจากทองตลาด PR1300065080179 10/08/2022 - -

5053 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิรานันท เตชะนันทวณิช น.ส.พิรานันท เตชะนันทวณิช ราคาจากทองตลาด PR1300065080169 10/08/2022 - -

5054 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนงนุช กาญจนศศิวิมล นางนงนุช กาญจนศศิวิมล ราคาจากทองตลาด PR1300065080167 10/08/2022 - -

5055 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศรารัตน สงกา ราคาจากทองตลาด PR1300065080193 10/08/2022 - -

5056 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา เอื้ออารีสุข

สกุล

นางสาวณัชชา เอื้ออารีสุขสกุล ราคาจากทองตลาด PR1300065080195 10/08/2022 - -

5057 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาพร สมคิด นางสาวนภาพร สมคิด ราคาจากทองตลาด PR1300065080187 10/08/2022 - -

5058 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาภรณ ทอง

ทองหลาง

นางสาวนภาภรณ ทองทองหลาง ราคาจากทองตลาด PR1300065080184 10/08/2022 - -
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5059 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐจรินทร กอแกว นางสาวนัฐจรินทร กอแกว ราคาจากทองตลาด PR1300065080186 10/08/2022 - -

5060 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวน้ําทิพย อุมชัยชนะ นางสาวน้ําทิพย อุมชัยชนะ ราคาจากทองตลาด PR1300065080185 10/08/2022 - -

5061 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชนก วรพันธโยธิน นางสาวพรชนก วรพันธโยธิน ราคาจากทองตลาด PR1300065080168 10/08/2022 - -

5062 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ทองพานิช นางสาวศิริพร ทองพานิช ราคาจากทองตลาด PR1300065080157 10/08/2022 - -

5063 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรเกริกไกร โพธิราชา นางอรเกริกไกร โพธิราชา ราคาจากทองตลาด PR1300065080160 10/08/2022 - -

5064 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธงชัย จันทะเสน นายธงชัย จันทะเสน ราคาจากทองตลาด PR1300065080166 10/08/2022 - -

5065 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนัยนันท เจนกิจโสภณ

วัฒนา

นายธนัยนันท เจนกิจโสภณวัฒนา ราคาจากทองตลาด PR1300065080158 10/08/2022 - -

5066 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาภพ อยูคํา นายธนาภพ อยูคํา ราคาจากทองตลาด PR1300065080156 10/08/2022 - -

5067 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพัฒน นุตเจริญกุล นายธีรพัฒน นุตเจริญกุล ราคาจากทองตลาด PR1300065080177 10/08/2022 - -

5068 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปญจพล ปญจสุรการ นายปญจพล ปญจสุรการ ราคาจากทองตลาด PR1300065080170 10/08/2022 - -

5069 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชนทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย ศรีประเสริฐกุล นายวุฒิชัย ศรีประเสริฐกุล ราคาจากทองตลาด PR1300065080159 10/08/2022 - -

5070 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลชนก บุญญะประทีป น.ส.ชลชนก บุญญะประทีป ราคาจากทองตลาด PR1300065080219 10/08/2022 - -

5071 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ฐิติมา พรมอุดม น.ส.ฐิติมา พรมอุดม ราคาจากทองตลาด PR1300065080214 10/08/2022 - -

5072 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พนิตนาฏ วิเชียรแลง น.ส.พนิตนาฏ วิเชียรแลง ราคาจากทองตลาด PR1300065080213 10/08/2022 - -

5073 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภาวินี พวงผกา น.ส.ภาวินี พวงผกา ราคาจากทองตลาด PR1300065080221 10/08/2022 - -

5074 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุธารักษ วงษาหาราช น.ส.สุธารักษ วงษาหาราช ราคาจากทองตลาด PR1300065080182 10/08/2022 - -

5075 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุนิสา ล้ําสุทธิ น.ส.สุนิสา ล้ําสุทธิ ราคาจากทองตลาด PR1300065080205 10/08/2022 - -

5076 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว มุกทอง แสงเพ็ชร นางสาว มุกทอง แสงเพ็ชร ราคาจากทองตลาด PR1300065080175 10/08/2022 - -

5077 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชกร เกิดศักดิ์ ณ 

แวงนอย

นางสาวกชกร เกิดศักดิ์ ณ แวงนอย ราคาจากทองตลาด PR1300065080171 10/08/2022 - -

5078 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชนิภา ธนเดชะวัฒน นางสาวกชนิภา ธนเดชะวัฒน ราคาจากทองตลาด PR1300065080153 10/08/2022 - -

5079 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลชุญา มนาคม นางสาวกัลชุญา มนาคม ราคาจากทองตลาด PR1300065080203 10/08/2022 - -

5080 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาส รุงโรจน

สารทิศ

นางสาวจุฑามาส รุงโรจนสารทิศ ราคาจากทองตลาด PR1300065080237 10/08/2022 - -

5081 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชอพกา เจริญอภิศักดิ์ นางสาวชอพกา เจริญอภิศักดิ์ ราคาจากทองตลาด PR1300065080152 10/08/2022 - -

5082 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐวดี สุขสวาง นางสาวณัฐวดี สุขสวาง ราคาจากทองตลาด PR1300065080189 10/08/2022 - -

5083 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชากร อินทรมอญ นางสาวณิชากร อินทรมอญ ราคาจากทองตลาด PR1300065080247 10/08/2022 - -
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5084 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนกร สําริต นางสาวธนกร สําริต ราคาจากทองตลาด PR1300065080222 10/08/2022 - -

5085 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญวรรัศ แกว

รุงเรือง

นางสาวธัญญวรรัศ แกวรุงเรือง ราคาจากทองตลาด PR1300065080180 10/08/2022 - -

5086 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิติยา พิมพาสูง นางสาวธิติยา พิมพาสูง ราคาจากทองตลาด PR1300065080229 10/08/2022 - -

5087 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา รัตตนนท นางสาวปนัดดา รัตตนนท ราคาจากทองตลาด PR1300065080154 10/08/2022 - -

5088 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิศา บูชาบุญ นางสาวปาณิศา บูชาบุญ ราคาจากทองตลาด PR1300065080212 10/08/2022 - -

5089 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา มุงการ นางสาวปยธิดา มุงการ ราคาจากทองตลาด PR1300065080206 10/08/2022 - -

5090 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพิศา ฉัตรเงิน นางสาวพิมพิศา ฉัตรเงิน ราคาจากทองตลาด PR1300065080252 10/08/2022 - -

5091 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยศวดี ดวงประทุม นางสาวยศวดี ดวงประทุม ราคาจากทองตลาด PR1300065080165 10/08/2022 - -

5092 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิรัตน เนินงาม นางสาวรุจิรัตน เนินงาม ราคาจากทองตลาด PR1300065080236 10/08/2022 - -

5093 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรธนพร ภัทร

ธรรมกุล

นางสาววรรธนพร ภัทรธรรมกุล ราคาจากทองตลาด PR1300065080181 10/08/2022 - -

5094 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัชยา สุเรรัมย นางสาววรัชยา สุเรรัมย ราคาจากทองตลาด PR1300065080173 10/08/2022 - -

5095 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริรัตน มุกดาผล นางสาวศิริรัตน มุกดาผล ราคาจากทองตลาด PR1300065080191 10/08/2022 - -

5096 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริรัตน สมพานเพียง นางสาวศิริรัตน สมพานเพียง ราคาจากทองตลาด PR1300065080188 10/08/2022 - -

5097 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริศรา ใหมชุม นางสาวอริศรา ใหมชุม ราคาจากทองตลาด PR1300065080228 10/08/2022 - -

5098 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจจิตา ถนอมแนบ นางสาวอัจจิตา ถนอมแนบ ราคาจากทองตลาด PR1300065080161 10/08/2022 - -

5099 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัณณอุยา มนาคม นางสาวอัณณอุยา มนาคม ราคาจากทองตลาด PR1300065080204 10/08/2022 - -

5100 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคมนชิษณุ พุทธประเสริฐ นายคมนชิษณุ พุทธประเสริฐ ราคาจากทองตลาด PR1300065080172 10/08/2022 - -

5101 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรัชญาณ จิตรจรูญ นายจิรัชญาณ จิตรจรูญ ราคาจากทองตลาด PR1300065080197 10/08/2022 - -

5102 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนนท จิรัฏฐวราภรณ นายณัฐนนท จิรัฏฐวราภรณ ราคาจากทองตลาด PR1300065080244 10/08/2022 - -

5103 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล ศิลปชัย นายธนพล ศิลปชัย ราคาจากทองตลาด PR1300065080164 10/08/2022 - -

5104 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร จันทโยธา ราคาจากทองตลาด PR1300065080211 10/08/2022 - -

5105 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาธิป สุกใส นายธนาธิป สุกใส ราคาจากทองตลาด PR1300065080174 10/08/2022 - -

5106 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา อัครพรพรหม นายบัญชา อัครพรพรหม ราคาจากทองตลาด PR1300065080253 10/08/2022 - -

5107 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฐวีร บุญมี นายปฐวีร บุญมี ราคาจากทองตลาด PR1300065080162 10/08/2022 - -

5108 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปญญา สมบัติมาก นายปญญา สมบัติมาก ราคาจากทองตลาด PR1300065080246 10/08/2022 - -

5109 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปอมเพ็ชร ธาราดล นายปอมเพ็ชร ธาราดล ราคาจากทองตลาด PR1300065080254 10/08/2022 - -

5110 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทยา เนื่องจํานงค นายพิทยา เนื่องจํานงค ราคาจากทองตลาด PR1300065080245 10/08/2022 - -
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5111 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรพัฒน เพิ่มพูลผล ราคาจากทองตลาด PR1300065080183 10/08/2022 - -

5112 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ ปองปาน นายภาณุพงศ ปองปาน ราคาจากทองตลาด PR1300065080256 10/08/2022 - -

5113 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรชพล ราศรีรัตนะ นายรชพล ราศรีรัตนะ ราคาจากทองตลาด PR1300065080243 10/08/2022 - -

5114 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐสิทธิ์ เสือพลี นายรัฐสิทธิ์ เสือพลี ราคาจากทองตลาด PR1300065080234 10/08/2022 - -

5115 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรกาญจณ บุบผา นายวีรกาญจณ บุบผา ราคาจากทองตลาด PR1300065080220 10/08/2022 - -

5116 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรัณยวัฒน ยาพรม นายศรัณยวัฒน ยาพรม ราคาจากทองตลาด PR1300065080155 10/08/2022 - -

5117 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภวิชญ สารภี นายศุภวิชญ สารภี ราคาจากทองตลาด PR1300065080235 10/08/2022 - -

5118 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิศักดิ์ ขวัญยัง นายสิทธิศักดิ์ ขวัญยัง ราคาจากทองตลาด PR1300065080196 10/08/2022 - -

5119 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันตชัย ชังเจริญ นายอนันตชัย ชังเจริญ ราคาจากทองตลาด PR1300065080163 10/08/2022 - -

5120 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพงศ ประหยัด นายอิทธิพงศ ประหยัด ราคาจากทองตลาด PR1300065080190 10/08/2022 - -

5121 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ฤทัย แสงธนานนท ฤทัย แสงธนานนท ราคาจากทองตลาด PR1300065080198 10/08/2022 - -

5122 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรี ธีรภัทร รอด

สําอางค

วาที่รอยตรี ธีรภัทร รอดสําอางค ราคาจากทองตลาด PR1300065080199 10/08/2022 - -

5123 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.  ศกลวรรณ สุขเกษม น.ส.  ศกลวรรณ สุขเกษม ราคาจากทองตลาด PR1300065080210 10/08/2022 - -

5124 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พาสนา สําเภา น.ส. พาสนา สําเภา ราคาจากทองตลาด PR1300065080251 10/08/2022 - -

5125 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรนันท ทองจรูญ น.ส.วรนันท ทองจรูญ ราคาจากทองตลาด PR1300065080217 10/08/2022 - -

5126 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริกาญจน ขําทอง น.ส.สิริกาญจน ขําทอง ราคาจากทองตลาด PR1300065080215 10/08/2022 - -

5127 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อัครัต เที่ยงธรรม น.ส.อัครัต เที่ยงธรรม ราคาจากทองตลาด PR1300065080216 10/08/2022 - -

5128 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณิชนันทน ประเทศา นางณิชนันทน ประเทศา ราคาจากทองตลาด PR1300065080218 10/08/2022 - -

5129 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชิดชนก สมสมัย นางสาวชิดชนก สมสมัย ราคาจากทองตลาด PR1300065080224 10/08/2022 - -

5130 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณภัค ธนเดชะวัฒน นางสาวณภัค ธนเดชะวัฒน ราคาจากทองตลาด PR1300065080149 10/08/2022 - -

5131 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชาภัทร ศรีสวัสดิ์ นางสาวณิชาภัทร ศรีสวัสดิ์ ราคาจากทองตลาด PR1300065080225 10/08/2022 - -

5132 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงนุช รักษาสุข นางสาวนงนุช รักษาสุข ราคาจากทองตลาด PR1300065080240 10/08/2022 - -

5133 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพวรรณ แสงจันทร นางสาวนพวรรณ แสงจันทร ราคาจากทองตลาด PR1300065080248 10/08/2022 - -

5134 ซื้อผามอบดันฝุน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จํากัด บ.สยามแม็คโคร จํากัด ราคาจากทองตลาด PR1300065080269 11/08/2022 - -

5135 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ เพ็ชรเจริญ นางสาวจิราภรณ เพ็ชรเจริญ ราคาจากทองตลาด PR1300065080257 11/08/2022 - -

5136 จางถายเอกสาร 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จีนเมือง นางสุกัญญา จีนเมือง ราคาจากทองตลาด PR1300065080276 15/08/2022 - -

5137 จางยายติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน ขาวสะอาด นายไพโรจน ขาวสะอาด ราคาจากทองตลาด PR1300065080280 15/08/2022 - -

5138 ซื้อแฟมแขวนพรอมแทน 424.00 424.00 เฉพาะเจาะจง บ.นานมี จํากัด บ.นานมี จํากัด ราคาจากทองตลาด PR1300065080279 15/08/2022 - -

5139 จางเหมาถอดเครื่องปรับอากาศ 16,100.00 16,100.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน ขาวสะอาด นายไพโรจน ขาวสะอาด ราคาจากทองตลาด PR1300065080278 15/08/2022 - -
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5140 จางเหมาบริการถยนตปรับอากาศ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาจากทองตลาด PR1300065080277 15/08/2022 - -

5141 จางยายติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน ขาวสะอาด นายไพโรจน ขาวสะอาด ราคาจากทองตลาด PR1300065080281 15/08/2022 - -

5142 จางทําปายหนาหอง 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง รานพัฒนาพานิช รานพัฒนาพานิช ราคาจากทองตลาด PR1300065080291 16/08/2022 - -

5143 จางเติมน้ํายาแอรเครื่ องปรับอากาศ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน ขาวสะอาด นายไพโรจน ขาวสะอาด ราคาจากทองตลาด PR1300065080288 16/08/2022 - -

5144 จางเปลี่ยนอุปกรณเครื่องปรับอากาศ 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน ขาวสะอาด นายไพโรจน ขาวสะอาด ราคาจากทองตลาด PR1300065080287 16/08/2022 - -

5145 จางเปลี่ยนโชคประตูกระจก 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติภัทร เมืองแกว นายกิตติภัทร เมืองแกว ราคาจากทองตลาด PR1300065080289 16/08/2022 - -

5146 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 83 เอ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาจากทองตลาด PR1300065080295 16/08/2022 - -

5147 จางเหมาบริการทาสีหองประชุมชั้น 6 อาคาร

 50 ป

9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง นายพรศักดิ์ พนภัยพาล ใบสําคัญคางจาย ราคาจากทองตลาด PR1300065080290 16/08/2022 - -

5148 ซื้อสเปยลอกสติ กเกอร 128.40 128.40 เฉพาะเจาะจง รานไถเส.็ ใบสําคัญคางจาย ราคาจากทองตลาด PR1300065080293 16/08/2022 - -

5149 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาจากทองตลาด PR1300065080292 16/08/2022 - -

5150 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 83 เอ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาจากทองตลาด PR1300065080294 16/08/2022 - -

5151 จางเปลี่ยนใบปดน้ําฝนและถายน้ํามันเครื่อง

พรอมกรองน้ํามันเครื่อง

2,193.50 2,193.50 เฉพาะเจาะจง บ.ส.อารยออโตเซอรวิส 

จํากัด

บ.ส.อารยออโตเซอรวิส จํากัด ราคาจากทองตลาด PR1300065080296 16/08/2022 - -

5152 จางติดสติ๊กเกอรกระจกประต/ูกระจกหนาหอง 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง รานพัฒนาพานิช รานพัฒนาพานิช ราคาจากทองตลาด PR1300065080311 19/08/2022 - -

5153 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาจากทองตลาด PR1300065080310 19/08/2022 - -

5154 ซื้อสติ๊กเกอรสี 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง รานพัฒนาพานิช ใบสําคัญคางจาย ราคาจากทองตลาด PR1300065080312 19/08/2022 - -

5155 จางทําปายหนาหอง 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง รานพัฒนาพานิช ใบสําคัญคางจาย ราคาจากทองตลาด PR1300065080317 23/08/2022 - -

5156 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ชนินท ตอโชติ น.ชนินท ตอโชติ ราคาจากทองตลาด PR1300065080345 29/08/2022 - -

5157 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิริชัย พลอยนิล นายสิริชัย พลอยนิล ราคาจากทองตลาด PR1300065080332 29/08/2022 - -

5158 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ฐิติพร พูลผล น.ส.ฐิติพร พูลผล ราคาจากทองตลาด PR1300065080358 29/08/2022 - -

5159 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธัญชนก เพียรเสมอ น.ส.ธัญชนก เพียรเสมอ ราคาจากทองตลาด PR1300065080361 29/08/2022 - -

5160 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รินรดา ราศรีจันทร น.ส.รินรดา ราศรีจันทร ราคาจากทองตลาด PR1300065080360 29/08/2022 - -

5161 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัณญาเรศ คอนกําลัง นางสาวธัณญาเรศ คอนกําลัง ราคาจากทองตลาด PR1300065080350 29/08/2022 - -
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5162 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรสสุคนธ กลิ่นสุคนธ นางสาวรสสุคนธ กลิ่นสุคนธ ราคาจากทองตลาด PR1300065080352 29/08/2022 - -

5163 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัสรา หมวดมงคล นางสาวสุภัสรา หมวดมงคล ราคาจากทองตลาด PR1300065080343 29/08/2022 - -

5164 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชัยยุทธ สาคร นายพิชัยยุทธ สาคร ราคาจากทองตลาด PR1300065080351 29/08/2022 - -

5165 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวณศร สรอยทอง นายวณศร สรอยทอง ราคาจากทองตลาด PR1300065080353 29/08/2022 - -

5166 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระชา สินธุรัตน นายวีระชา สินธุรัตน ราคาจากทองตลาด PR1300065080342 29/08/2022 - -

5167 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอามินน หวันตาหลา ราคาจากทองตลาด PR1300065080344 29/08/2022 - -

5168 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ประวิทย เกลาเกลี้ยง น.ประวิทย เกลาเกลี้ยง ราคาจากทองตลาด PR1300065080357 29/08/2022 - -

5169 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริกร แซตั๊ง น.ส.สิริกร แซตั๊ง ราคาจากทองตลาด PR1300065080356 29/08/2022 - -

5170 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุจินันท พูลผล น.ส.สุจินันท พูลผล ราคาจากทองตลาด PR1300065080354 29/08/2022 - -

5171 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว โสภิตา บุญจันทร นางสาว โสภิตา บุญจันทร ราคาจากทองตลาด PR1300065080355 29/08/2022 - -

5172 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณิชานันท บุษบา นางสาวญาณิชานันท บุษบา ราคาจากทองตลาด PR1300065080346 29/08/2022 - -

5173 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณศรี ศรีขอดเขต นางสาวอรุณศรี ศรีขอดเขต ราคาจากทองตลาด PR1300065080349 29/08/2022 - -

5174 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดิษฐพัฒน แกวลบ นายดิษฐพัฒน แกวลบ ราคาจากทองตลาด PR1300065080339 29/08/2022 - -

5175 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนวชัย วาดเขียน นายนวชัย วาดเขียน ราคาจากทองตลาด PR1300065080340 29/08/2022 - -

5176 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิพงษ ใจมั่น นายภูมิพงษ ใจมั่น ราคาจากทองตลาด PR1300065080341 29/08/2022 - -

5177 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดากิจ บุษบา นายศักดากิจ บุษบา ราคาจากทองตลาด PR1300065080347 29/08/2022 - -

5178 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย ระโรงสูงเนิน นายสิทธิชัย ระโรงสูงเนิน ราคาจากทองตลาด PR1300065080338 29/08/2022 - -

5179 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ คนขยัน นายสุชาติ คนขยัน ราคาจากทองตลาด PR1300065080348 29/08/2022 - -

5180 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณภัทร รักกลิ่น นางสาวพรรณภัทร รักกลิ่น ราคาจากทองตลาด PR1300065080337 29/08/2022 - -

5181 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธิชา จตุรักษ นางสาวสุธิชา จตุรักษ ราคาจากทองตลาด PR1300065080336 29/08/2022 - -

5182 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐภัทร รอดพิทักษ ราคาจากทองตลาด PR1300065080335 29/08/2022 - -

5183 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพิฐพล รางแรม นายนิพิฐพล รางแรม ราคาจากทองตลาด PR1300065080333 29/08/2022 - -

5184 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถวุฒิ วัฒนวงศ นายอรรถวุฒิ วัฒนวงศ ราคาจากทองตลาด PR1300065080334 29/08/2022 - -

5185 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธาดารัตน คําหอม นางสาวธาดารัตน คําหอม ราคาจากทองตลาด PR1300065080328 29/08/2022 - -

5186 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี ครบุรี นางสาววิลาสินี ครบุรี ราคาจากทองตลาด PR1300065080331 29/08/2022 - -

5187 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา จูมมาลา นางสาวอภิญญา จูมมาลา ราคาจากทองตลาด PR1300065080330 29/08/2022 - -

5188 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรวัฒน นบนอม นายจิรวัฒน นบนอม ราคาจากทองตลาด PR1300065080329 29/08/2022 - -
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5189 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิราพัชร บุญสง น.ส.จิราพัชร บุญสง ราคาจากทองตลาด PR1300065080359 29/08/2022 - -

5190 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 8,917.00 8,917.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)/ราคาที่เสนอ 

8,917 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)/ราคาที่ตกลงซื้อ 8,917 

บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065080009 02/08/2022 - -

5191 ขออนุมัติจางเหมาติดตั้งเดินสายสัญญาณ 

UTP Cat6 พรอมอุปกรณ ชั้น 4 หอง 

mupa4/1,4/2

14,800.00 14,800.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน/

ราคาที่เสนอ 14,800 บาท

นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน/ราคาที่

ตกลงจาง 14,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065080018 05/08/2022 - -

5192 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวัสดุงานบาน

งานครัว

9,287.75 9,287.75 เฉพาะเจาะจง บริษัทโฮม โปรดักส เซ็น

เตอรจํากัด(มหาชน)/ราคาที่

เสนอ 9,287.75 บาท

บริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร

จํากัด(มหาชน)/ราคาที่ตกลงซื้อ 

9,287.75 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065080019 05/08/2022 - -

5193 ขออนุมัติจัดซื้อแผนซับเสียง 97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติโชค บุญกอเกื้อ/

ราคาที่เสนอ 97,500 บาท

นายกิตติโชค บุญกอเกื้อ/ราคาที่

ตกลงซื้อ 97,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065080022 08/08/2022 - -

5194 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําสติกเกอรโลโกคณะ

ดนตรีและการแสดง

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ซีลลอส อารต ดีไซน /

ราคาที่เสนอ 3,000 บาท

ราน ซีลลอส อารต ดีไซน /ราคาที่

ตกลงจาง 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065080024 10/08/2022 - -

5195 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ

92,500.00 92,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/ราคา

ที่เสนอ 92,500 บาท

นายศรายุทธ ใสยาทา/ราคาที่ตก

ลงจาง 92,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065080038 22/08/2022 - -

5196 จางเหมาตัดตอวีดีโอแนะนําหลักสูตรเพื่อใช

ในโครงการผลิตคอนเทนตเพื่อ

ประชาสัมพันธหลักสูตร

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชญานนท แมนเผือก/

ราคาที่เสนอ 96,000 บาท

นายชญานนท แมนเผือก/ราคาที่

ตกลงจาง 96,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065080036 22/08/2022 - -

5197 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 9,467.00 9,467.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)/ราคาที่เสนอ 

9,467 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)/ราคาที่ตกลงซื้อ 9,467 

บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065080031 22/08/2022 - -

5198 จางเหมาจัดทําฉากสตูดิโอเพื่อใชในโครงการ

ผลิตคอนเทนตเพื่อประชาสัมพันธหลักสูตร

29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติโชค บุญกอเกื้อ/

ราคาที่เสนอ 29,000 บาท

นายกิตติโชค บุญกอเกื้อ/ราคาที่

ตกลงจาง 29,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065080037 22/08/2022 - -

5199 ขออนุมัติเชาชุดการแสดงเพื่อใชในการจัด

โครงการบูรณาการศิลปอาเซียน

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมณี เทพปฏิมาพร/

ราคาที่เสนอ 40,000 บาท

นางมณี เทพปฏิมาพร/ราคาที่ตก

ลงเชา 40,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065080043 29/08/2022 - -

หนา้ 546



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5200 ขออนุมัติจางเหมาตกแตงเวทีการแสดงเพื่อใช

ในการจัดโครงการบูรณาการศิลปอาเซียน

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐ เผือกผิววงศ/

ราคาที่เสนอ 30,000 บาท

นายพิสิษฐ เผือกผิววงศ/ราคาที่

ตกลงจาง 30,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065080042 29/08/2022 - -

5201 ขออนุมัติจางเหมาตัดตอวีดีโอเพื่อใชในการ

จัดโครงการบูรณาการศิลปอาเซียน

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชญานนท  แมนเผือก/

ราคาที่เสนอ 30,000 บาท

นายชญานนท  แมนเผือก/ราคาที่

ตกลงจาง 30,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065080044 29/08/2022 - -

5202 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาองคพระ

พิฆเนศปางนฤตยะ

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศักดิ์ ธาราวร/ราคาที่

เสนอ 20,000 บาท

นายอดิศักดิ์ ธาราวร/ราคาที่ตกลง

จาง 20,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมกับวงเงิน

งบประมาณ

PR4200065080047 31/08/2022 - -

5203 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 4,937.95 4,937.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด/ราคาที่เสนอ 

4,937.95

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/

ราคาที่ตกลงซื้อ 4,937.95

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065080002 01/08/2022 - -

5204 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 9 ถัง 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่เสนอ 360 น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 360 มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065080007 04/08/2022 - -

5205 ขออนุมัติเสนอจางทําปายประชาสัมพันธ 1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง รานปายโฆษณา ทุกชนิด/

ราคาที่เสนอ 1,850

รานปายโฆษณา ทุกชนิด/ราคาที่

ตกลงจาง 1,850

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065080012 08/08/2022 - -

5206 ขออนุมัติเสนอคาเชาหองประชุมในโครงการ

ทบทวนแผนยุทธศาสตร 5 ป (ปงบประมาณ 

2563 – 2567) ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ

 พ.ศ. 2566 และจัดทําแผนปฏิบัติการ

บัณฑิตวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2566

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมไอบิสหัวหิน/เสนอ

ราคา 2,000

โรงแรมไอบิสหัวหิน/ราคาที่เสนอ

เชา 2,000

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065080014 10/08/2022 - -

5207 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน 2,919.97 2,919.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด/ราคาที่เสนอ 

2,919.97

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/

ราคาที่ตกลงซื้อ 2,919.97

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065080016 10/08/2022 - -

5208 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนต 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065080017 16/08/2022 - -

5209 ขออนุมัติเสนอจางทําปายมอบรางวัลใน

โครงการใหรางวัลดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ 

และงานนิพนธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565

2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดโอ แอนด 

แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด/ราคา

ที่เสนอ 2,461

บริษัท 789 สตูดโอ แอนด แอด

เวอรไทซิ่ง จํากัด/ราคาที่เสนอจาง

 2,461

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065080019 17/08/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5210 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1,744.91 1,744.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด/ราคาที่เสนอ 

1,744.91

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/

ราคาที่ตกลงซื้อ 1,744.91

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065080021 19/08/2022 - -

5211 ขออนุมัติเสนอจางเหมาตกแตงสถานที่ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ซีลลอส ครีเอชั่น (นางสาว

น้ําทิพย ฆองเพิ่ม)/ราคาที่

เสนอ 10,000

ซีลลอส ครีเอชั่น (นางสาวน้ําทิพย

 ฆองเพิ่ม)/ราคาที่ตกลงจาง 

10,000

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065080025 23/08/2022 - -

5212 ขออนุมัติเสนอจางทําโล 7,126.20 7,126.20 เฉพาะเจาะจง รานเอกชัยถวยรางวัล 

(สํานักงานใหญ)/ราคาที่

เสนอ 7,126.20

รานเอกชัยถวยรางวัล (สํานักงาน

ใหญ)/ราคาที่ตกลงจาง 7,126.20

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065080023 23/08/2022 - -

5213 ขออนุมัติเสนอจางทําโล 5,938.50 5,938.50 เฉพาะเจาะจง รานเอกชัยถวยรางวัล 

(สํานักงานใหญ)/ราคาที่

เสนอ 5,938.50

รานเอกชัยถวยรางวัล (สํานักงาน

ใหญ)/ราคาที่ตกลงจาง 5,938.50

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065080026 23/08/2022 - -

5214 ขออนุมัติเสนอจางทําเกียรติบัตร 352.00 352.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส/ราคาที่

เสนอ 352

รานลูกน้ําเซอรวิส/ราคาที่ตกลง

จาง 352

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065080024 23/08/2022 - -

5215 ขออนุมัติเสนอจางทําเลมรายงานการประเมิน 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส/ราคาที่

เสนอ 750

รานลูกน้ําเซอรวิส/ราคาที่ตกลง

จาง 750

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065080028 24/08/2022 - -

5216 ขออนุมัติเสนอจางทําเกียรติบัตร 24.00 24.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส/ราคาที่

เสนอ 24

รานลูกน้ําเซอรวิส/ราคาที่ตกลง

จาง 24

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065080029 26/08/2022 - -

5217 ขออนุมัติเสนอจางทํารายงานความกาวหนา

การทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย

 ครั้งที่ 2 ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

2,090.00 2,090.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส/

ราคาที่เสนอ 2,090

รานพรอมพรรณ เซอรวิส/ราคาที่

ตกลงจาง 2,090

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065080030 30/08/2022 - -

5218 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.จ.ีวัสดุครุภัณฑ, กิตติ

พาณิชย

พี.เอ็น.จ.ีวัสดุครุภัณฑ, กิตติ

พาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080003 01/08/2022 - -

5219 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080015 03/08/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5220 ขอความเห็นชอบเสนอจางซอมเครื่อง

คอมพิวเตอร

5,950.00 5,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080011 03/08/2022 - -

5221 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 82,030.00 82,030.00 เฉพาะเจาะจง รานซีบุคส รานซีบุคส มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080019 03/08/2022 - -

5222 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 81,950.00 81,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอ็นเอส บุค จํากัด บริษัท เคเอ็นเอส บุค จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080012 03/08/2022 - -

5223 ขอความเห็นชอบเสนอเปลี่ยนปุมกดลิฟต 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส 

เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080016 03/08/2022 - -

5224 ขอความเห็นชอบซื้อหมึกพิมพ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ฟาใส ฟาใส มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080008 03/08/2022 - -

5225 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 72,100.00 72,100.00 เฉพาะเจาะจง ราน BOOK GOOD ราน BOOK GOOD มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080013 03/08/2022 - -

5226 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเปรม มหาธนานุวงษ, 

นายศักดิ์ชัย เชิดช,ู ศูนย

หนังสือจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, บ.สยามแม็ค

โคร จก. (มหาชน), บ.

อมรินทร บุค เซ็นเตอร จก.

นายเปรม มหาธนานุวงษ, นาย

ศักดิ์ชัย เชิดช,ู ศูนยหนังสือ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, บ.

สยามแม็คโคร จก. (มหาชน), บ.

อมรินทร บุค เซ็นเตอร จก.

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080020 03/08/2022 - -

5227 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ 9,508.00 9,508.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีอารซี ไทวัสดุ จก. บ.ซีอารซี ไทวัสดุ จก. มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080017 03/08/2022 - -

5228 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ 4,450.00 4,450.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชคาวัสดุ ไพรเวชคาวัสดุ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080018 03/08/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5229 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อถาน 6,360.00 6,360.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดชลบุรี ว.

พานิช

หางหุนสวนจํากัดชลบุรี ว.พานิช มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080009 03/08/2022 - -

5230 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 88,026.00 88,026.00 เฉพาะเจาะจง เฟม บุคส เฟม บุคส มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080014 03/08/2022 - -

5231 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุไฟฟา 33,070.00 33,070.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080027 05/08/2022 - -

5232 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทมนันท สืบสกุล

กาญจน

นางปทมนันท สืบสกุลกาญจน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080043 09/08/2022 - -

5233 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วราวรรณ เชตฐราช น.ส.วราวรรณ เชตฐราช มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080036 09/08/2022 - -

5234 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลทิพย อนุรักษ

ธนกุล

นางสาวกมลทิพย อนุรักษธนกุล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080031 09/08/2022 - -

5235 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐามณี ยอดมา นางสาวฐามณี ยอดมา มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080030 09/08/2022 - -

5236 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญาภรณ มกกง

ไผ

นางสาวเบญญาภรณ มกกงไผ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080029 09/08/2022 - -

5237 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชยุต สุรินทร นายชยุต สุรินทร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080035 09/08/2022 - -

5238 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตวงฤทธิ์ กาญจนกันติ นายตวงฤทธิ์ กาญจนกันติ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080037 09/08/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5239 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสาริษฐ บําเพ็ญแพทย นายสาริษฐ บําเพ็ญแพทย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080032 09/08/2022 - -

5240 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ ประสาร นายอํานาจ ประสาร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080042 09/08/2022 - -

5241 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประไณย อินทไทร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080038 09/08/2022 - -

5242 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิดา รัตนแสง นางสาวสุทธิดา รัตนแสง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080044 09/08/2022 - -

5243 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภิสรา  กันเชียง นางสาวศุภิสรา  กันเชียง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080041 09/08/2022 - -

5244 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิณญรัตน  เกลา

เกลี้ยง

นางสาวพิณญรัตน  เกลาเกลี้ยง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080040 09/08/2022 - -

5245 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารารัตน  แสงดีภร นางสาวดารารัตน  แสงดีภร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080039 09/08/2022 - -

5246 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภรณภัทร หงษศิริมงคล น.ส. ภรณภัทร หงษศิริมงคล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080033 09/08/2022 - -

5247 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ขวัญชนก จุมจันทร น.ส.ขวัญชนก จุมจันทร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080034 09/08/2022 - -

5248 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080045 10/08/2022 - -

หนา้ 551



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5249 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อของถวายสังฆทาน 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ศ.สังฆภัณฑ ศ.สังฆภัณฑ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080053 10/08/2022 - -

5250 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 95,522.00 95,522.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ.ที.บุค ราน เอ.ที.บุค มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080052 10/08/2022 - -

5251 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080066 15/08/2022 - -

5252 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง รานคา Café@Library, 

รานจานชามบางแสน, บ.

เทลเน็ต เทคโนโลยี จก.

รานคา Café@Library, รานจาน

ชามบางแสน, บ.เทลเน็ต 

เทคโนโลยี จก.

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080067 16/08/2022 - -

5253 ขอความเห็นชอบเสนอจางถายเอกสารหนังสือ 317.00 317.00 เฉพาะเจาะจง ขาวโอตออปป ขาวโอตออปป มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080068 16/08/2022 - -

5254 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 10,455.00 10,455.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนเนอรัล บุคส 

เซอรวิส จํากัด

บริษัท เจนเนอรัล บุคส เซอรวิส 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080070 17/08/2022 - -

5255 ขอความเห็นชอบสมัครสมาชิกนิตยสาร 2,868.00 2,868.00 เฉพาะเจาะจง บ.งานดี จก. บ.งานดี จก. มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080071 17/08/2022 - -

5256 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส

48,640.00 48,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอรม

เมชั่น จํากัด

บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอรมเมชั่น

 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080073 17/08/2022 - -

5257 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 12,862.50 12,862.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สถาพร บุคส จํากัด บริษัท สถาพร บุคส จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080072 17/08/2022 - -

5258 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ 18,900.00 18,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีฟารมาซี จก., กิตติ

พาณิชย

บ.ดีฟารมาซี จก., กิตติพาณิชย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080082 22/08/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5259 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุใชในโครงการ 9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จก. 

(มหาชน), 888 รวงขาว

พาณิชย, บ.บัณฑิตสเตชั่น

เนอรี่ จก.

บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จก. (มหาชน), 888

 รวงขาวพาณิชย, บ.บัณฑิตสเตชั่น

เนอรี่ จก.

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080078 22/08/2022 - -

5260 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 51,040.25 51,040.25 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080084 23/08/2022 - -

5261 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 23,499.00 23,499.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคล็ดไทย จํากัด บริษัท เคล็ดไทย จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080083 23/08/2022 - -

5262 ขอความเห็นชอบตออายุสมาชิกนิตยสาร 1,920.00 1,920.00 เฉพาะเจาะจง บ. มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด 

จก.

บ. มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จก. มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080086 23/08/2022 - -

5263 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ 23,358.00 23,358.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร บุค เซ็น

เตอร จํากัด

บริษัท อมรินทร บุค เซ็นเตอร 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080098 29/08/2022 - -

5264 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ 18,900.00 18,900.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีฟารมาซี จก., กิตติ

พาณิชย

บ. ดีฟารมาซี จก., กิตติพาณิชย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080103 29/08/2022 - -

5265 ขอความเห็นชอบเสนอเชารถตู 10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต. สมโภช สมสามารถ วาที่ ร.ต. สมโภช สมสามารถ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080101 29/08/2022 - -

5266 ขอความเห็นชอบเสนอเชารถบัสปรับอากาศ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณา ทรัพยเจริญ 

แทรเวล จํากัด

บริษัท วรรณา ทรัพยเจริญ แทร

เวล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080100 29/08/2022 - -

5267 ขอความเห็นชอบเสนอจางซอมเครื่องสํารอง

ไฟฟา

1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065080104 30/08/2022 - -

5268 ขออนุมัติจางพิมพปายไวนิล 1 ผืน สําหรับ

ติดประกาศแจงการเปลี่ยนชื่อคณะ

1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ทองเจริญ รุงเรือง 

อิงคเจ็ท

หจก.ส.ทองเจริญ รุงเรือง อิงคเจ็ท มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080001 02/08/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5269 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 1 

คัน 1 วัน สําหรับรับ-สง ผูทรงคุณวุฒิ เขา

รวมประชุมและรวมงานวันคลายวันสถาปนา

คณะ ครบรอบ 14 ป (11สค65)

3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ แกวทัต นายกิตติพงษ แกวทัต มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080015 05/08/2022 - -

5270 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน อําเภอขลุง 

จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (กค

65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงสองศรี ศรีเคลือบ นางสาวแสงสองศรี ศรีเคลือบ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080025 08/08/2022 - -

5271 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร วิโรภาส นางสาวศิริพร วิโรภาส มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080052 08/08/2022 - -

5272 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (กค

65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว น้ําฝน บุญสกุล นางสาว น้ําฝน บุญสกุล มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080046 08/08/2022 - -

5273 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (กค

65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิราภา มิมะพันธ นางสาว จิราภา มิมะพันธ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080047 08/08/2022 - -

5274 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (กค

65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นวพร ประทิทัง น.ส.นวพร ประทิทัง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080044 08/08/2022 - -

5275 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิพล อัครบุตร นายปฏิพล อัครบุตร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080049 08/08/2022 - -

5276 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐฐาพล รุงศิริเอกวัฒน นาย ณัฐฐาพล รุงศิริเอกวัฒน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080050 08/08/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5277 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรฉัตร เจือมา นางสาวมยุรฉัตร เจือมา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080048 08/08/2022 - -

5278 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ดาวนภา เนียมมะโน นางสาว ดาวนภา เนียมมะโน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080051 08/08/2022 - -

5279 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชลันธร สวนขยัน นายชลันธร สวนขยัน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080055 08/08/2022 - -

5280 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน อําเภอขลุง 

จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (กค

65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาภากร เจริญพักตร นายอาภากร เจริญพักตร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080027 08/08/2022 - -

5281 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน อําเภอขลุง 

จังหวัดจันทบุรี ประเภทประชาชน (กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑามาศ เกิดจังหวัด น.ส.จุฑามาศ เกิดจังหวัด มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080021 08/08/2022 - -

5282 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน อําเภอขลุง 

จังหวัดจันทบุรี ประเภทประชาชน (กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภสุตา ทองสิทธิ์ นางสาวศุภสุตา ทองสิทธิ์ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080023 08/08/2022 - -

5283 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน อําเภอขลุง 

จังหวัดจันทบุรี ประเภทประชาชน (กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหนึ่งฤทัย ทองสิทธิ์ นางสาวหนึ่งฤทัย ทองสิทธิ์ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080020 08/08/2022 - -

5284 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน อําเภอขลุง 

จังหวัดจันทบุรี ประเภทประชาชน (กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอุไร บุญไทย นางอุไร บุญไทย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080022 08/08/2022 - -

5285 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางสมัคร อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลกานต วงศพินิจ

ไพบูลย

นางสาวกมลกานต วงศพินิจไพบูลย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080042 08/08/2022 - -

หนา้ 555



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5286 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางสมัคร อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐฐินันท งามใสย นางสาวนัฐฐินันท งามใสย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080041 08/08/2022 - -

5287 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางสมัคร อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา รอยสอน นางสาวเจนจิรา รอยสอน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080043 08/08/2022 - -

5288 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางสมัคร อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริพร มากแบน นางศิริพร มากแบน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080038 08/08/2022 - -

5289 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางสมัคร อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสายชล ทองสัมฤทธิ์ นางสายชล ทองสัมฤทธิ์ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080039 08/08/2022 - -

5290 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางสมัคร อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณภัทร ทองสัมฤทธิ์ นางสาวณภัทร ทองสัมฤทธิ์ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080037 08/08/2022 - -

5291 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางสมัคร อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัฒนา แยมพุม นางสาววัฒนา แยมพุม มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080036 08/08/2022 - -

5292 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม อําเภอบางปะ

กง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม

 (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัชนี ไพรวันรัตน นางสาวสุพัชนี ไพรวันรัตน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080033 08/08/2022 - -

หนา้ 556



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5293 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม อําเภอบางปะ

กง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม

 (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยภัทร พรหมศิริ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080035 08/08/2022 - -

5294 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม อําเภอบางปะ

กง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม

 (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสสรา วงษสนั่น นางสาวปภัสสรา วงษสนั่น มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080032 08/08/2022 - -

5295 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม อําเภอบางปะ

กง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม

 (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิธิ พานทอง นายนิธิ พานทอง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080034 08/08/2022 - -

5296 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม อําเภอบางปะ

กง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมันทนา พรหมศิริ นางมันทนา พรหมศิริ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080028 08/08/2022 - -

5297 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม อําเภอบางปะ

กง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสรอยหยก เนตรวิเชียร นางสรอยหยก เนตรวิเชียร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080031 08/08/2022 - -

5298 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม อําเภอบางปะ

กง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐรินีย สรอยทอง นางสาวณัฐรินีย สรอยทอง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080029 08/08/2022 - -

5299 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม อําเภอบางปะ

กง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษกร เรืองโชติ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080030 08/08/2022 - -

หนา้ 557



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5300 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน อําเภอขลุง 

จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (กค

65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรพร จตุพงษ นางสาวพัชรพร จตุพงษ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080026 08/08/2022 - -

5301 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน อําเภอขลุง 

จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (กค

65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอณัญญา นิลโกศล นางสาวอณัญญา นิลโกศล มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080024 08/08/2022 - -

5302 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจณาพัชร 

ทองแดง

นางสาวกาญจณาพัชร ทองแดง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080056 08/08/2022 - -

5303 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐยา อยูนุช นางสาวณัฐยา อยูนุช มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080058 08/08/2022 - -

5304 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวีร หลิวชาญ

พิมพ

นางสาวภัทรวีร หลิวชาญพิมพ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080057 08/08/2022 - -

5305 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัลลิกา เพ็ญสุนทร นางสาวมัลลิกา เพ็ญสุนทร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080059 08/08/2022 - -

5306 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศรุติญา อัครอาศิรา นางศรุติญา อัครอาศิรา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080054 08/08/2022 - -

5307 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณเขมินธ ปชา

ติกปญญา

นางสาวญาณเขมินธ ปชาติกปญญา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080053 08/08/2022 - -

หนา้ 558



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5308 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (กค

65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงสุดา ณ. บางชาง นางสาวดวงสุดา ณ. บางชาง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080045 08/08/2022 - -

5309 ขออนุมัติซื้อเครื่องไทยธรรมและสังฆทาน

ถวายพระสงฆ 9 รูป สําหรับโครงการวัน

คลายวันสถาปนา คณะการจัดการและการ

ทองเที่ยว ครบรอบ 14ป ประจําป 2565 

(11สค65)

3,231.00 3,231.00 เฉพาะเจาะจง ราน I Love Chalom นส.

สุพรรณาราย

ราน I Love Chalom นส.สุ

พรรณาราย

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080076 09/08/2022 - -

5310 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางเกลือ อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธา มิ่งเจริญพร นายเมธา มิ่งเจริญพร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080065 09/08/2022 - -

5311 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางเกลือ อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรมยวิจิต ศรีคําดี นายรมยวิจิต ศรีคําดี มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080067 09/08/2022 - -

5312 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางเกลือ อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประภาส เรียนไธสง นายประภาส เรียนไธสง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080068 09/08/2022 - -

5313 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางเกลือ อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอชิตา วัฒนศิริ นางอชิตา วัฒนศิริ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080066 09/08/2022 - -

5314 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางเกลือ อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภินันท  วัฒนศิริ นางสาวอภินันท  วัฒนศิริ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080069 09/08/2022 - -

หนา้ 559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5315 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางเกลือ อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา จันทรดอก นายยุทธนา จันทรดอก มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080074 09/08/2022 - -

5316 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางเกลือ อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปยะชัย นัยวัฒน นายปยะชัย นัยวัฒน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080070 09/08/2022 - -

5317 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางเกลือ อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานันท เชยชูเดช นางสาวชญานันท เชยชูเดช มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080071 09/08/2022 - -

5318 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางเกลือ อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรนันท เห็งทอง น.ส.อรนันท เห็งทอง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080072 09/08/2022 - -

5319 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางเกลือ อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติทัต ณ นคร นายกิตติทัต ณ นคร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080073 09/08/2022 - -

5320 ขออนุมัติจางตรวจเช็คครุภัณฑ เครื่อง

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 5 เครื่อง 

(ชํารุด) ของงานโสตทัศณูปกรณ ของคณะ

การจัดการและการทองเที่ยว

1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บีพีพีจี เซอรวิส (SONY) บจก.บีพีพีจี เซอรวิส (SONY) มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080080 10/08/2022 - -

5321 ขออนุมัติจางทําตรายาง 15 อัน สําหรับใชใน

งานราชการ สํานักงานคณบดี งานวิชาการ 

คณะการจัดการและการทองเที่ยว (คณะ

บริหารธุรกิจ) เปลี่ยนชื่อคณะใหม

1,430.00 1,430.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค รานแสนสุขกราฟฟค มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080077 10/08/2022 - -

หนา้ 560



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5322 ขออนุมัติจางทําปาย Back Drop สติ๊กเกอร 

สําหรับติดในหองทําบุญงานวันคลายวัน

สถาปนาคณะ ครบรอบ 14ป ประจําป 2565

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080078 10/08/2022 - -

5323 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลคูยายหมี อําเภอสนาม

ชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยกร บุญทวงศ นางสาวกันยกร บุญทวงศ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080096 10/08/2022 - -

5324 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลคูยายหมี อําเภอสนาม

ชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมณฑน แซอึ้ง นางสาวชุติมณฑน แซอึ้ง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080100 10/08/2022 - -

5325 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลคูยายหมี อําเภอสนาม

ชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณฤดี ชูวิวัฒนกุล นางสาวณฤดี ชูวิวัฒนกุล มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080097 10/08/2022 - -

5326 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลคูยายหมี อําเภอสนาม

ชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐณิชา สามารถ นางสาวณัฐณิชา สามารถ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080098 10/08/2022 - -

5327 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลคูยายหมี อําเภอสนาม

ชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกษพล ใหมชู นายกษพล ใหมชู มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080099 10/08/2022 - -

5328 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลคูยายหมี อําเภอสนาม

ชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน

 (กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อัมพร แกวคํา น.ส. อัมพร แกวคํา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080094 10/08/2022 - -

หนา้ 561



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5329 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลคูยายหมี อําเภอสนาม

ชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน

 (กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ยุพาวรรณ จันทรเดช น.ส.ยุพาวรรณ จันทรเดช มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080093 10/08/2022 - -

5330 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลคูยายหมี อําเภอสนาม

ชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน

 (กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณกร โยงรัมย น.ส.วรรณกร โยงรัมย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080091 10/08/2022 - -

5331 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลคูยายหมี อําเภอสนาม

ชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน

 (กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศินา วงศมณี น.ส.ศศินา วงศมณี มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080092 10/08/2022 - -

5332 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลคูยายหมี อําเภอสนาม

ชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน

 (กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธันวา คํามิตร นาย ธันวา คํามิตร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080095 10/08/2022 - -

5333 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทากระดาน อําเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภท

บัณฑิตจบใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุชัญญา ฉลาดนุช น.ส.สุชัญญา ฉลาดนุช มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080153 10/08/2022 - -

5334 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทากระดาน อําเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภท

บัณฑิตจบใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธัญญา วีระคํา นางสาวสุธัญญา วีระคํา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080157 10/08/2022 - -

5335 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทากระดาน อําเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภท

บัณฑิตจบใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสรา สหะรัตน นางสาวอริสรา สหะรัตน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080156 10/08/2022 - -

หนา้ 562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5336 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทากระดาน อําเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภท

บัณฑิตจบใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสา วงษสมัน นางสาวอริสา วงษสมัน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080155 10/08/2022 - -

5337 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทากระดาน อําเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภท

บัณฑิตจบใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูบดี สมทรง นายภูบดี สมทรง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080154 10/08/2022 - -

5338 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทากระดาน อําเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภท

ประชาชน (กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสังวาลย มะณีพารัตน นางสังวาลย มะณีพารัตน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080150 10/08/2022 - -

5339 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทากระดาน อําเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภท

ประชาชน (กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล ไปนั้น นางสาวนฤมล ไปนั้น มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080148 10/08/2022 - -

5340 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทากระดาน อําเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภท

ประชาชน (กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยะรัตน วงษ

กระนวน

นางสาวปยะรัตน วงษกระนวน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080149 10/08/2022 - -

5341 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทากระดาน อําเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภท

ประชาชน (กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุวดี มะณีพารัตน นางสาวยุวดี มะณีพารัตน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080152 10/08/2022 - -

5342 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทากระดาน อําเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภท

ประชาชน (กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพฑูรย ภาแกดํา นางสาวไพฑูรย ภาแกดํา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080151 10/08/2022 - -

หนา้ 563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5343 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาสะอาน อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันนิภา แยกโคกสูง น.ส.จันนิภา แยกโคกสูง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080125 10/08/2022 - -

5344 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาสะอาน อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชราวรรณ บัวลอย น.ส.พัชราวรรณ บัวลอย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080126 10/08/2022 - -

5345 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาสะอาน อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาคินี เพียรมนูพิพัฒน น.ส.สุภาคินี เพียรมนูพิพัฒน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080129 10/08/2022 - -

5346 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาสะอาน อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรักษ บัวชื่น นางสาวรักษ บัวชื่น มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080128 10/08/2022 - -

5347 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาสะอาน อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัชธิฐาพงศ อิ่มเอม นายอัชธิฐาพงศ อิ่มเอม มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080127 10/08/2022 - -

5348 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาสะอาน อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัชรีย อั้นอยู นางสาววัชรีย อั้นอยู มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080122 10/08/2022 - -

5349 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาสะอาน อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางไอรินทร ยอดอุดมนิพัทธ นางไอรินทร ยอดอุดมนิพัทธ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080123 10/08/2022 - -

หนา้ 564



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5350 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาสะอาน อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลชัย ไกรจิตต นายกมลชัย ไกรจิตต มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080121 10/08/2022 - -

5351 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาสะอาน อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรวนันท นอยโส นายพัชรวนันท นอยโส มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080124 10/08/2022 - -

5352 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาสะอาน อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมภพ ปรางพรม นายสมภพ ปรางพรม มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080120 10/08/2022 - -

5353 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางปะกง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาศิริ ศุภรเมธี นางสาวประภาศิริ ศุภรเมธี มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080118 10/08/2022 - -

5354 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางปะกง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราพร อิ่มแมน นางสาวภัทราพร อิ่มแมน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080116 10/08/2022 - -

5355 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางปะกง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรอยสุดา จันทร

สรอย

นางสาวสรอยสุดา จันทรสรอย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080117 10/08/2022 - -

5356 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางปะกง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเวธนวศิน ตราทอง นายเวธนวศิน ตราทอง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080119 10/08/2022 - -

หนา้ 565



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5357 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางปะกง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขวัญจิตร ยิ่งยง นางขวัญจิตร ยิ่งยง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080113 10/08/2022 - -

5358 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางปะกง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทมา เพชรราช นางปทมา เพชรราช มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080111 10/08/2022 - -

5359 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางปะกง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชชา ฉัตรนรเศรษฐ นางสาวณิชชา ฉัตรนรเศรษฐ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080112 10/08/2022 - -

5360 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางปะกง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพา จันทรค้ํา นางสาวพิมพา จันทรค้ํา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080114 10/08/2022 - -

5361 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางปะกง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรศักดิ์ สืบจากลา นายจิรศักดิ์ สืบจากลา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080115 10/08/2022 - -

5362 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลพนัสนิคม อําเภอพนัส

นิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนพร ภาควิวัฒน น.ส. ธนพร ภาควิวัฒน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080106 10/08/2022 - -

5363 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลพนัสนิคม อําเภอพนัส

นิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธิชา เจริญกิจจาธร นางสาวชลธิชา เจริญกิจจาธร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080109 10/08/2022 - -

หนา้ 566



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5364 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลพนัสนิคม อําเภอพนัส

นิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุณยกร ทองดี นายบุณยกร ทองดี มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080110 10/08/2022 - -

5365 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลพนัสนิคม อําเภอพนัส

นิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศภัค นัทธี นายพงศภัค นัทธี มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080108 10/08/2022 - -

5366 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลพนัสนิคม อําเภอพนัส

นิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพงศ ลิขิตอํานวย นายศุภพงศ ลิขิตอํานวย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080107 10/08/2022 - -

5367 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลพนัสนิคม อําเภอพนัส

นิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศศิกาญจ ชอบชื่นชม นางศศิกาญจ ชอบชื่นชม มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080101 10/08/2022 - -

5368 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลพนัสนิคม อําเภอพนัส

นิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญรดา สิริเสมา นางสาวธัญรดา สิริเสมา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080105 10/08/2022 - -

5369 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลพนัสนิคม อําเภอพนัส

นิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรีสุดา รอดสบาย นางสาวศรีสุดา รอดสบาย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080102 10/08/2022 - -

5370 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลพนัสนิคม อําเภอพนัส

นิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรศักดิ์ เจริญกิจจาธร นายธีรศักดิ์ เจริญกิจจาธร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080104 10/08/2022 - -

หนา้ 567



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5371 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลพนัสนิคม อําเภอพนัส

นิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ ฟุมเฟอง นายสราวุธ ฟุมเฟอง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080103 10/08/2022 - -

5372 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสองคลอง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กนกวรรณ ศรสําเร็จ น.ส. กนกวรรณ ศรสําเร็จ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080089 10/08/2022 - -

5373 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสองคลอง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนกสุดา พงษวุฒิธรรม น.ส.ชนกสุดา พงษวุฒิธรรม มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080086 10/08/2022 - -

5374 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสองคลอง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ซารีณา เชิดชู น.ส.ซารีณา เชิดชู มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080087 10/08/2022 - -

5375 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสองคลอง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัลยา แซฉั่ว นางสาววัลยา แซฉั่ว มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080088 10/08/2022 - -

5376 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสองคลอง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย ศุภพิชยาดุลชัย นายศุภชัย ศุภพิชยาดุลชัย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080090 10/08/2022 - -

5377 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสองคลอง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทิมา ประสงคเจริญ นางจันทิมา ประสงคเจริญ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080083 10/08/2022 - -

หนา้ 568



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5378 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสองคลอง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณวิสา พูลผล นางวรรณวิสา พูลผล มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080084 10/08/2022 - -

5379 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสองคลอง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณทิรา พวงมณี นางสาวมณทิรา พวงมณี มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080082 10/08/2022 - -

5380 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสองคลอง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา ศุภนาคมน นางสาวสุชาดา ศุภนาคมน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080085 10/08/2022 - -

5381 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสองคลอง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัช เจตะวัฒนะ นายอภิชัช เจตะวัฒนะ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080081 10/08/2022 - -

5382 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองขยาด อําเภอ

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริพร ฉายศิริ น.ส.ศิริพร ฉายศิริ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080166 10/08/2022 - -

5383 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองขยาด อําเภอ

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วิรันยา โพธิ์ขัน นางสาว วิรันยา โพธิ์ขัน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080164 10/08/2022 - -

5384 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองขยาด อําเภอ

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยชนก หมวดมงคล นางสาวธันยชนก หมวดมงคล มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080167 10/08/2022 - -

หนา้ 569



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5385 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองขยาด อําเภอ

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัติ นิตยลาภ นายณัฐวัติ นิตยลาภ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080163 10/08/2022 - -

5386 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองขยาด อําเภอ

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์พรชัย บัวเผื่อน นายศักดิ์พรชัย บัวเผื่อน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080165 10/08/2022 - -

5387 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองขยาด อําเภอ

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญลักษณ แนนหนา นางสาวธัญลักษณ แนนหนา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080161 10/08/2022 - -

5388 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองขยาด อําเภอ

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณยนุช เหลืองออน นางสาวปุณยนุช เหลืองออน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080160 10/08/2022 - -

5389 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองขยาด อําเภอ

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑิรา ถุงทรัพย นางสาวมณฑิรา ถุงทรัพย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080159 10/08/2022 - -

5390 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองขยาด อําเภอ

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุณีรัตน แชตั้ง นางสาวศุณีรัตน แชตั้ง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080162 10/08/2022 - -

5391 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองขยาด อําเภอ

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศเทพ สุรเวช นายพงศเทพ สุรเวช มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080158 10/08/2022 - -

หนา้ 570



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5392 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองจอก อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภิญญาพัชญ 

ประกอบวันเจริญ

นางสาวภิญญาพัชญ ประกอบวัน

เจริญ

มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080139 10/08/2022 - -

5393 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองจอก อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิชญาดา หาสุข นางสาววิชญาดา หาสุข มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080136 10/08/2022 - -

5394 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองจอก อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ เชื้อเถื่อน นายกิตติพงษ เชื้อเถื่อน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080138 10/08/2022 - -

5395 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองจอก อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพล แซเอี๊ย นายสิทธิพล แซเอี๊ย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080135 10/08/2022 - -

5396 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองจอก อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักดิ์ นอยเจริญ นายเกียรติศักดิ์ นอยเจริญ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080137 10/08/2022 - -

5397 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองจอก อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐวดี นาควิเชตร นางสาวณัฐวดี นาควิเชตร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080131 10/08/2022 - -

5398 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองจอก อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา ศิลสง นางสาววาสนา ศิลสง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080133 10/08/2022 - -

หนา้ 571



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5399 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองจอก อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภารัตน ตอนโคกสูง นางสาวศุภารัตน ตอนโคกสูง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080130 10/08/2022 - -

5400 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองจอก อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐวุฒิ แสนมหาชัย นายนัฐวุฒิ แสนมหาชัย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080134 10/08/2022 - -

5401 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองจอก อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(กค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวชิรศักดิ์ พฤกษสรนันทน นายวชิรศักดิ์ พฤกษสรนันทน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080132 10/08/2022 - -

5402 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหวยใหญ อําเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทกานต ผองอํา

พันธ

นางสาวจันทกานต ผองอําพันธ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080177 10/08/2022 - -

5403 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหวยใหญ อําเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา ประสงคทรัพย นางสาวณัฐชา ประสงคทรัพย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080174 10/08/2022 - -

5404 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหวยใหญ อําเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตเมธ กิตติยิ่งยศ นายกฤตเมธ กิตติยิ่งยศ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080175 10/08/2022 - -

5405 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหวยใหญ อําเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกษิดิศ รามนัฏ นายกษิดิศ รามนัฏ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080173 10/08/2022 - -

หนา้ 572



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5406 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหวยใหญ อําเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ มลิบุตร นายภาณุพงศ มลิบุตร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080176 10/08/2022 - -

5407 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหวยใหญ อําเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (กค

65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา ชูชัยวัฒนศักดิ์ นางสาวนิภา ชูชัยวัฒนศักดิ์ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080172 10/08/2022 - -

5408 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหวยใหญ อําเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (กค

65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิลาพร วงคําภู นางสาวพิลาพร วงคําภู มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080168 10/08/2022 - -

5409 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหวยใหญ อําเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (กค

65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเสาวภา ศิริอรรถ นางเสาวภา ศิริอรรถ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080171 10/08/2022 - -

5410 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหวยใหญ อําเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (กค

65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถิรวุฒิ ศิริอรรถ นายถิรวุฒิ ศิริอรรถ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080170 10/08/2022 - -

5411 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหวยใหญ อําเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (กค

65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมฤทธิ์  ศิริอรรถ นายสัมฤทธิ์  ศิริอรรถ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080169 10/08/2022 - -

5412 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง

 จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตติมา เสถียระบุตร นางสาวจิตติมา เสถียระบุตร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080143 10/08/2022 - -

หนา้ 573



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5413 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง

 จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร ศรีจันทร นางสาวดวงพร ศรีจันทร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080144 10/08/2022 - -

5414 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง

 จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิตา พนพิมาย นางสาวสุนิตา พนพิมาย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080146 10/08/2022 - -

5415 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง

 จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธนนฤเบศร ทองแตง นาย ธนนฤเบศร ทองแตง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080145 10/08/2022 - -

5416 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง

 จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ ยังเอี่ยม นายอภิสิทธิ์ ยังเอี่ยม มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080147 10/08/2022 - -

5417 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง

 จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (กค

65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธนิวัฒน จงเรียน นาย ธนิวัฒน จงเรียน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080141 10/08/2022 - -

5418 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง

 จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (กค

65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกันตภณ ปนแกว นายกันตภณ ปนแกว มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080140 10/08/2022 - -

5419 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง

 จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (กค

65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิรินทร สมานวงษวาน นายภูมิรินทร สมานวงษวาน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080142 10/08/2022 - -

หนา้ 574



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5420 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

 สําหรับโครงการวันคลายวันสถาปนา คณะ

การจัดการและการทองเที่ยว ครบรอบ 14ป

 ประจําป 2565 (11สค65)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานนะโม ดอกไมสด (โม) รานนะโม ดอกไมสด (โม) มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080179 10/08/2022 - -

5421 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 4 รายการ 

สําหรับใชในงานโสตณูปกรณ ของคณะการ

จัดการและการทองเที่ยว

6,801.44 6,801.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080079 10/08/2022 - -

5422 ขออนุมัติซื้อเครื่องไทยธรรมและสังฆทาน 

ผลไม ถวายพระ สําหรับโครงการวันคลายวัน

สถาปนา คณะการจัดการและการทองเที่ยว 

ครบรอบ 14ป ประจําป 2565

769.00 769.00 เฉพาะเจาะจง รานนะโม ดอกไมสด (โม) รานนะโม ดอกไมสด (โม) มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080178 10/08/2022 - -

5423 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสารขอสอบกลาง

ภาค (ป.ตร)ี ประจําภาคตน 1/2565ป

การศึกษา 2565 จํานวน 52,317 แผน (รวม

 42รายวิชา)

26,158.50 26,158.50 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080188 16/08/2022 - -

5424 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 1 

คัน 1 วัน สําหรับเดินทางไปนิเทศงานสหกิจ

ศึกษา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

(19สค65)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080195 17/08/2022 - -

5425 ขออนุมัติซื้อกระดาษชําระแบบมวน 5 ลัง 

(12 มวน/ลัง) สําหรับใชในหองน้ําชาย-หญิง 

ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะ

บริหารธุรกิจ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซัม

เซอรวิส แอนด ซัพพลาย 

2008

หางหุนสวนจํากัด ซัมเซอรวิส 

แอนด ซัพพลาย 2008

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080194 17/08/2022 - -

5426 ขออนุมัติซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ํามัน) 

รถจักรยานยนตของคณะ ทะเบียน 1 กช 637

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายทอง หจก.วงศทรายทอง มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080192 17/08/2022 - -

5427 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่มถังใส 60 ถัง สําหรับ

บริการผูมาติดตอราชการ ภายในสํานักงาน

คณบดี คณะบริหารธุรกิจ

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรทิพย รานสุภรทิพย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080193 17/08/2022 - -

หนา้ 575



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5428 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางสมัคร อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (กค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ มาลาน นายอภิสิทธิ์ มาลาน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080196 18/08/2022 - -

5429 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก (อาหารทะเลแหง) 

สําหรับใชในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณ กับองคกรภายนอกที่มีวิธี

ปฏิบัติที่เปนเลิศ (22-24สค65)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานมารดา หนองมน รานมารดา หนองมน มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080197 22/08/2022 - -

5430 ขออนุมัติซื้อสิทธิ์การเขาใชงานโปรแกรม 

Amadeus ในโครงการปรับปรุง IT Program

 ดานการทองเที่ยว สาขาวิชาการทองเที่ยว

และโรงแรม

10,432.50 10,432.50 เฉพาะเจาะจง บจก.ไทย อะมาดิอุส เซาท

อีสเอเชีย

บจก.ไทย อะมาดิอุส เซาทอีสเอเชีย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080198 22/08/2022 - -

5431 ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพ Samsung D203E, 5

กลอง สําหรับใชในการพิมพเอกสารราชการ

ในคณะ

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080213 31/08/2022 - -

5432 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่มถังใส 18.9ลิตร 20 ถัง 

สําหรับบริการผูมาติดตอราชการ ภายใน

อาคาร คณะบริหารธุรกิจ

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรทิพย รานสุภรทิพย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065080214 31/08/2022 - -

5433 ซื้อดิน 100 ถุง 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง รานรมไทร รานรมไทร ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080019 01/08/2022 - -

5434 ซื้อสายนําสัญญาณ สําหรับเชื่อมตอเครือขาย

ความเร็ว 10 Gigabit จํานวน 2 ชุด

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080024 02/08/2022 - -

5435 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน

 1 คัน สําหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง 

สถานีตํารวจภูธร เมืองชลบุรี และ สํานักงาน

สรรพากรพื้นที่เมืองชลบุรี 1 ในวันที่ 4 

สิงหาคม 2565

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080025 02/08/2022 - -

5436 ซื้อชุดโคมไฟดานไลท LED จํานวน 12 ชุด 4,380.00 4,380.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080028 03/08/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5437 ซื้อแกวเก็บความรอนความเย็น พรอมสกรีน 

จํานวน 200 ใบ

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง เอเอสดีสกรีนบรรจุภัณฑ เอเอสดีสกรีนบรรจุภัณฑ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065080001 03/08/2022 - -

5438 ซื้อน้ํามันสําหรับเติมรถจักรยานยนตของคณะ

เพื่อใชในการเดินทางรับสงเอกสารของ

เจาหนาที่

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080055 04/08/2022 - -

5439 ซื้อหมึกพิมพเครื่องถายเอกสารยี่หอริโก 

จํานวน 5 หลอด

22,350.00 22,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065080002 04/08/2022 - -

5440 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ สําหรับ

เดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท 

เน็ตกา ซิสเต็ม จํากัด และบริษัท เอ็น ที ที 

เดตา (ประเทศไทย) จํากัด ในวันที่ 18 ส.ค.

2565

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080062 05/08/2022 - -

5441 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ สําหรับ

เดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง โรงแรมอีสติน 

แกรนด สาทร ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080063 05/08/2022 - -

5442 ซื้อน้ําดื่มถัง จํานวน 33 ถัง 1,155.00 1,155.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน น้ําดื่มบานและสวน ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080064 08/08/2022 - -

5443 จางซอมลิฟตโดยสาร เปลี่ยนสายพานประตู

ลิฟต จํานวน 1 งาน

2,782.00 2,782.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเว

เตอร (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด

ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080065 08/08/2022 - -

5444 จางซอมลูวิ่ง เปลี่ยนสายพาน จํานวน 1 งาน 18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัมเบิ้ลบี ยิม จํากัด บริษัท บัมเบิ้ลบี ยิม จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080066 08/08/2022 - -

5445 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนภัส แผวตะคุ นางสาวพรนภัส แผวตะคุ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080067 08/08/2022 - -

หนา้ 577



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5446 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา นามสมุทร นางสาววริศรา นามสมุทร ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080068 08/08/2022 - -

5447 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติพร สีโวย นางสาวกิติพร สีโวย ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080069 08/08/2022 - -

5448 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญลักษณ ตรีเหรา นางสาวธัญลักษณ ตรีเหรา ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080070 08/08/2022 - -

5449 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชิตา กัณทะษา นางสาวพรชิตา กัณทะษา ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080071 08/08/2022 - -

หนา้ 578



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5450 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพาขวัญ กาญจนพันธ นางสาวพาขวัญ กาญจนพันธ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080072 08/08/2022 - -

5451 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภัค นาคทองคํา นายสุภัค นาคทองคํา ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080073 08/08/2022 - -

5452 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาภรณ เส็งเจริญ นางสาวรัตนาภรณ เส็งเจริญ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080074 08/08/2022 - -

5453 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัณฐมณี มังกรแกว นางสาวกัณฐมณี มังกรแกว ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080075 08/08/2022 - -

หนา้ 579



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5454 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมลทิรา ภูชางทอง นางสาวมลทิรา ภูชางทอง ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080076 08/08/2022 - -

5455 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริขวัญ ลิ้มประจันต นางสาวศิริขวัญ ลิ้มประจันต ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080077 08/08/2022 - -

5456 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิจิตรา ใหมหะลา นางวิจิตรา ใหมหะลา ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080078 08/08/2022 - -

5457 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมพงษ ล้ําเหลือ น.ส. สมพงษ ล้ําเหลือ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080080 08/08/2022 - -

หนา้ 580



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5458 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชลชญา ชาญรวินท นางชลชญา ชาญรวินท ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080081 08/08/2022 - -

5459 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ลิ้มประจันต นางสาวศิริพร ลิ้มประจันต ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080082 08/08/2022 - -

5460 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย นิรมิต ถั่วทอง นาย นิรมิต ถั่วทอง ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080083 09/08/2022 - -

5461 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ ทองสืบ นายณัฐวุฒิ ทองสืบ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080084 09/08/2022 - -

หนา้ 581



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5462 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สิทธิพงษ ประเสริฐชัย

โชคดี

นาย สิทธิพงษ ประเสริฐชัยโชคดี ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080085 09/08/2022 - -

5463 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอิสสริยา เตียเจริญกิจ นางสาวอิสสริยา เตียเจริญกิจ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080086 09/08/2022 - -

5464 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวพัชร ศิริรูป นางสาวสุวพัชร ศิริรูป ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080087 09/08/2022 - -

5465 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุณิสา ไชยะ นางสาวสุณิสา ไชยะ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080088 09/08/2022 - -

หนา้ 582



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5466 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย เกษม จาพันดุง นาย เกษม จาพันดุง ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080089 09/08/2022 - -

5467 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิศ หาความสุข นายอธิศ หาความสุข ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080090 09/08/2022 - -

5468 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอารีรัตน อภิวงค นางอารีรัตน อภิวงค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080091 09/08/2022 - -

5469 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิลรัตน กานหยั่น

ทอง

นางสาวนิลรัตน กานหยั่นทอง ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080092 09/08/2022 - -

หนา้ 583



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5470 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง (เลขผิด) นายอภิสิทธิ์ วรรณา (เลขผิด) นายอภิสิทธิ์ วรรณา ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080093 09/08/2022 - -

5471 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรัญญาณี วงษศุภ

รักษ

นางสาวอรัญญาณี วงษศุภรักษ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080111 09/08/2022 - -

5472 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพสชนันวัณย พงษ

พัฒน

นางสาวพสชนันวัณย พงษพัฒน ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080112 09/08/2022 - -

5473   จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจาง

งานบัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประดับ สกุลวงษ นางสาวประดับ สกุลวงษ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080113 09/08/2022 - -

หนา้ 584



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5474 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมา สุกใส นางสาวชุติมา สุกใส ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080114 09/08/2022 - -

5475 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุสรณ สุกใส นายอนุสรณ สุกใส ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080115 09/08/2022 - -

5476  จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชนาถ เชยทอง นางสาวนุชนาถ เชยทอง ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080116 09/08/2022 - -

5477 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิศา พฤกษพนา

รัตน

นางสาวชนิศา พฤกษพนารัตน ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080117 09/08/2022 - -

หนา้ 585



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5478 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจนภพ พรหมจันทร นายเจนภพ พรหมจันทร ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080118 09/08/2022 - -

5479  จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธเนศพล ดวงตา นายธเนศพล ดวงตา ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080119 09/08/2022 - -

5480 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสรา พรหม

ประเสริฐ

นางสาวอริสรา พรหมประเสริฐ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080120 09/08/2022 - -

5481 ซื้อสีน้ํากึ่งเงา 1 ถัง ขวานดามไม 1 อัน และ

ถุงมือชุบยางพารา 2 คู

1,640.00 1,640.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ รานไพรเวชคาวัสดุ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080128 15/08/2022 - -

5482 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน

 1 คัน สําหรับอํานวยความสะดวกในการ

เดินทางไปกลับเพื่อนิเทศงานนิสิตสหกิจ

ศึกษา ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080129 15/08/2022 - -

5483 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน

 1 คัน สําหรับอํานวยความสะดวกในหาร

เดินทางนิเทศงานนิสิตสหกิจศึกษา ในวันที่ 

25 สิงหาคม 2565

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080130 15/08/2022 - -

หนา้ 586



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5484 จางเหมายานพาหนะรถกระบะ สําหรับ

เดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บจก.

กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ สาขาชลบุรี

 และขนสงชลบุรี ในวันที่ 18 ส.ค.2565

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกร ตะดอน นายอนุกร ตะดอน ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080143 17/08/2022 - -

5485 ซื้อวัสดุ (รายละเอียดตามแบบฟอรมการ

กําหนดรางขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะ) สําหรับใชในการดําเนิน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ''การ

พัฒนาแอพดวย Flutter''

775.00 775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080144 17/08/2022 - -

5486 ซอมรถจักรยานยนต เปลี่ยนแบตเตอรี่ 

เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง เปลี่ยนโชคหลัง เปลี่ยน

หลอดไฟหนา เปลี่ยนหลอดไฟทาย เปลี่ยนขั้ว

ไฟหนา

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย เปลงปลั่ง นายสุวิทย เปลงปลั่ง ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080177 23/08/2022 - -

5487 ซื้อปลั๊กพวง 5 ชอง ยาว 3 เมตร จํานวน 20 

ชุด

23,900.00 23,900.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065080005 24/08/2022 - -

5488 ซื้อ Wireless USB จํานวน 5 ชุด 4,250.00 4,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080182 24/08/2022 - -

5489 ซื้อหมึกพิมพเครื่องถายเอกสารยี่หอริโก 

จํานวน 3 หลอด

13,410.00 13,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065080006 24/08/2022 - -

5490 จางซอมรถจักรยานยนต เปลี่ยนยางใน 1 เสน 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย เปลงปลั่ง นายสุวิทย เปลงปลั่ง ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080184 24/08/2022 - -

5491 ซื้อ X-Stand พรอมงานพิมพ จํานวน 3 ชุด 3,049.50 3,049.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080185 24/08/2022 - -

5492 จางทํานามบัตร จํานวน 5 กลอง สําหรับ

ประธานสาขา 5 สาขา ของคณะวิทยาการ

สารสนเทศ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080187 24/08/2022 - -

5493 ซื้อวัสดุสําหรับใชในโครงการเรียนรูจาก

ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรมซอฟตแวร

1,265.00 1,265.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด,

รานเบสทซีร็อก

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด,

รานเบสทซีร็อก

ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080195 26/08/2022 - -

หนา้ 587



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5494 ซื้อวัสดุ สําหรับงานซอม 280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ รานไพรเวชคาวัสดุ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080196 26/08/2022 - -

5495 ซื้อธงนําทางหนีไฟ จํานวน 10 แพ็ค 1,399.99 1,399.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080197 26/08/2022 - -

5496 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ 

สําหรับนิเทศงานสหกิจ บ.สยามเด็นโซ แมนู

แฟคเจอริ่ง จํากัด และ บ.ไดกิ้น อินดัสทรีส 

ประเทศไทย ในวันที่ 1 กันยายน 2565

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080198 26/08/2022 - -

5497 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ 

สําหรับนิเทศงานสหกิจ บ.อะเฮด จํากัด ใน

วันที่ 1 กันยายน 2565

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080199 26/08/2022 - -

5498 ซื้อน้ํามันรถจักรยานยนตของคณะ 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080200 29/08/2022 - -

5499 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนตพวงขาง 

ทะเบียน 2กษ 1375 ชลบุรี

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหา

นคร/เสนอราคา 400.00 

บาท

หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/

เสนอราคา 400.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080001 01/08/2022 - -

5500 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ(U2T for BCG 

ประเภทประชาชน ต.สะพานหิน เดือน กค 65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา นันทราธา/

เสนอราคา 9,000.00

นายกฤษฎา นันทราธา/เสนอราคา

 9,000.00

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080013 09/08/2022 - -

5501 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ(U2T for BCG 

ประเภทประชาชน ต.สะพานหิน เดือน กค 65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาฎลดา ธวัชเรือง

สกุล/เสนอราคา 9,000.00 

บาท

นางสาวนาฎลดา ธวัชเรืองสกุล/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080014 09/08/2022 - -

5502 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ(U2T for BCG 

ประเภทประชาชน ต.สะพานหิน เดือน กค 65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเพทาย อัตโน/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นายเพทาย อัตโน/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080015 09/08/2022 - -

5503 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ(U2T for BCG 

ประเภทประชาชน ต.สะพานหิน เดือน กค 65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรวรรณ  ฉิมอยู/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นายไพรวรรณ  ฉิมอยู/เสนอราคา

 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080016 09/08/2022 - -

หนา้ 588



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5504 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ(U2T for BCG 

ประเภทบัณฑิต ต.สะพานหิน เดือน กค 65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพัทธ เจริญมินตร/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นายณัฐพัทธ เจริญมินตร/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080017 09/08/2022 - -

5505 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ(U2T for BCG 

ประเภทบัณฑิต ต.สะพานหิน เดือน กค 65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ลิขิต วงษตระกูลพัด/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นาย ลิขิต วงษตระกูลพัด/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080018 09/08/2022 - -

5506 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ(U2T for BCG 

ประเภทประชาชน ต.ชางทูน เดือน กค 65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลธิดา อารีย/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นางสาวกุลธิดา อารีย/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080019 09/08/2022 - -

5507 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ(U2T for BCG 

ประเภทประชาชน ต.ชางทูน เดือน กค 65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี ตุงคะเทพ/ีเสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นายมนตรี ตุงคะเทพ/ีเสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080020 09/08/2022 - -

5508 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ(U2T for BCG 

ประเภทประชาชน ต.ชางทูน เดือน กค 65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางแววตา เตียวตํานัก/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางแววตา เตียวตํานัก/เสนอราคา

 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080021 09/08/2022 - -

5509 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ(U2T for BCG 

ประเภทประชาชน ต.ชางทูน เดือน กค 65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล สุธรรม/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นายธนพล สุธรรม/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080022 09/08/2022 - -

5510 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ(U2T for BCG 

ประเภทบัณฑิต ต.ชางทูน เดือน กค 65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ทุยแป/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวกนกวรรณ ทุยแป/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080023 09/08/2022 - -

5511 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ(U2T for BCG 

ประเภทบัณฑิต ต.ชางทูน เดือน กค 65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริมประภา มาสพ

เหมาะ/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

นางสาวปริมประภา มาสพเหมาะ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080024 09/08/2022 - -

5512 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ(U2T for BCG 

ประเภทประชาชน ต.ทาเทววงษ เดือน กค 65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษ โพธิ์แสง/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวนงลักษ โพธิ์แสง/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080025 09/08/2022 - -

5513 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ(U2T for BCG 

ประเภทบัณฑิต ต.ทาเทววงษ เดือน กค 65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา ไพศาลธรรม/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวจิตรา ไพศาลธรรม/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080026 09/08/2022 - -

หนา้ 589



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5514 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ(U2T for BCG 

ประเภทบัณฑิต ต.ทาเทววงษ เดือน กค 65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนทวรรณ ชลาประ

เสริฐ/เสนอราคา 15,000.00

 บาท

นางสาวนนทวรรณ ชลาประเสริฐ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080027 09/08/2022 - -

5515 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ(U2T for BCG 

ประเภทบัณฑิต ต.ทาเทววงษ เดือน กค 65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาริสา  เดื่อไพร/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวมาริสา  เดื่อไพร/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080028 09/08/2022 - -

5516 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ(U2T for BCG 

ประเภทบัณฑิต ต.ทาเทววงษ เดือน กค 65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรดา  นาคภักด/ี

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวศิรดา  นาคภักด/ีเสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080029 09/08/2022 - -

5517 จางเหมาปฏิบัติงาน โครงการ(U2T for BCG)

 ประชาชน ต. ดงขี้เหล็ก ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ แตงวงษ/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวจุฑามาศ แตงวงษ/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080030 09/08/2022 - -

5518 จางเหมาปฏิบัติงาน โครงการ(U2T for BCG)

 ประชาชน ต. ดงขี้เหล็ก ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายวลี พิณสาย/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวสายวลี พิณสาย/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080031 09/08/2022 - -

5519 จางเหมาปฏิบัติงาน โครงการ(U2T for BCG)

 ประชาชน ต. ดงขี้เหล็ก ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาวรินทร วงษ

มาก/เสนอราคา 9,000.00 

บาท

นางสาวปภาวรินทร วงษมาก/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080032 09/08/2022 - -

5520 จางเหมาปฏิบัติงาน โครงการ(U2T for BCG)

 ประชาชน ต. ดงขี้เหล็ก ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียงใจ หนวดหอม/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวเพียงใจ หนวดหอม/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080033 09/08/2022 - -

5521 จางเหมาปฏิบัติงาน โครงการ(U2T for BCG)

 บัณฑิต ต. ดงขี้เหล็ก ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญญาภา พุมศิริ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

น.ส.เบญญาภา พุมศิริ/เสนอราคา

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080034 09/08/2022 - -

5522 จางเหมาปฏิบัติงาน โครงการ(U2T for BCG)

 บัณฑิต ต. ดงขี้เหล็ก ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปญญาพร พุมศิร/ิ

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวปญญาพร พุมศิร/ิเสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080035 09/08/2022 - -

5523 จางเหมาปฏิบัติงาน โครงการ(U2T for BCG)

 บัณฑิต ต. ดงขี้เหล็ก ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรลัดดา พุมพวง/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวเพชรลัดดา พุมพวง/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080036 09/08/2022 - -

หนา้ 590



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5524 จางเหมาปฏิบัติงาน โครงการ(U2T for BCG)

 บัณฑิต ต. ดงขี้เหล็ก ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัญกร จันทรไชย/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวชัญกร จันทรไชย/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080037 09/08/2022 - -

5525 จางเหมาปฏิบัติงาน โครงการ(U2T for BCG)

 ประชาชน ต. เนินหอม ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัฒนาพร  เคน

นอย/เสนอราคา 9,000.00 

บาท

นางสาวสุพัฒนาพร  เคนนอย/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080038 09/08/2022 - -

5526 จางเหมาปฏิบัติงาน โครงการ(U2T for BCG)

 ประชาชน ต. เนินหอม ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัณณชิตา  สุทธิ

โรจนธนัน/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

นางสาวพัณณชิตา  สุทธิ

โรจนธนัน/เสนอราคา 9,000.00 

บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080039 09/08/2022 - -

5527 จางเหมาปฏิบัติงาน โครงการ(U2T for BCG)

 ประชาชน ต. เนินหอม ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเตือนใจ  ยงตาบ/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวเตือนใจ  ยงตาบ/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080040 09/08/2022 - -

5528 จางเหมาปฏิบัติงาน โครงการ(U2T for BCG)

 ประชาชน ต. เนินหอม ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันตชัย จําปาทอง/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นายนันตชัย จําปาทอง/เสนอราคา

 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080041 09/08/2022 - -

5529 จางเหมาปฏิบัติงาน โครงการ(U2T for BCG)

 บัณฑิต ต. เนินหอม ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรนันท  วรสุข/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

นายพัชรนันท  วรสุข/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080042 09/08/2022 - -

5530 จางเหมาปฏิบัติงาน โครงการ(U2T for BCG)

 บัณฑิต ต. เนินหอม ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐพร จันทรเกิดทรัพย/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

น.ส.ณฐพร จันทรเกิดทรัพย/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080043 09/08/2022 - -

5531 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 บัณฑิต ต.เนินหอม ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี  จันทรหอม/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวเกวลี  จันทรหอม/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080044 09/08/2022 - -

5532 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 บัณฑิต ต.เนินหอม ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานดารัตน  เจือ

จีน/เสนอราคา 15,000.00 

บาท

นางสาวกานดารัตน  เจือจีน/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080045 09/08/2022 - -

5533 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ประชาชน ต.ฉมัน ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพลภัส ผอง

เพริดพริ้ง/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

นางสาวพิมพลภัส ผองเพริดพริ้ง/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080046 09/08/2022 - -

หนา้ 591



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5534 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ประชาชน ต.ฉมัน ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา เมฆฉาย/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวกาญจนา เมฆฉาย/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080047 09/08/2022 - -

5535 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ประชาชน ต.ฉมัน ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติธัช ตั้งตรงไพโรจน/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นายกิตติธัช ตั้งตรงไพโรจน/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080048 09/08/2022 - -

5536 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ประชาชน ต.ฉมัน ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติภาพ พรมปากด/ี

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นายสันติภาพ พรมปากด/ีเสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080049 09/08/2022 - -

5537 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 บัรฑิต ต.ฉมัน ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติกา ศรีเนาวรัตน/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

น.ส. โชติกา ศรีเนาวรัตน/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080050 09/08/2022 - -

5538 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 บัรฑิต ต.ฉมัน ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา  จองคํา/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

นางสาวจริยา  จองคํา/เสนอราคา

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080051 09/08/2022 - -

5539 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 บัรฑิต ต.ฉมัน ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฉวีวรรณ พูลสวัสดิ/์

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวฉวีวรรณ พูลสวัสดิ/์เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080052 09/08/2022 - -

5540 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 บัรฑิต ต.ฉมัน ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงษ บุญทอง/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นายภาณุพงษ บุญทอง/เสนอราคา

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080053 09/08/2022 - -

5541 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 บัรฑิต ต.ฉมัน ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจณิตตา พุมประยูร/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวจณิตตา พุมประยูร/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080054 09/08/2022 - -

5542 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ประชาชน ต.อางคีรี ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยภัทร ศรีฉลวย/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวหทัยภัทร ศรีฉลวย/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080055 09/08/2022 - -

5543 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ประชาชน ต.อางคีรี ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอารมณ ศรีฉลวย/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นางอารมณ ศรีฉลวย/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080056 09/08/2022 - -

หนา้ 592



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5544 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 บัณฑิต ต.อางคีรี ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหัสวรรษ ศรีฉลวย/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นายสหัสวรรษ ศรีฉลวย/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080057 09/08/2022 - -

5545 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 บัณฑิต ต.อางคีรี ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริกร อินสูงเนิน/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

น.ส.สิริกร อินสูงเนิน/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080058 09/08/2022 - -

5546 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 บัณฑิต ต.อางคีรี ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน 

จันทฤทธิ/์เสนอราคา 

15,000.00 บาท

นางสาวธัญญารัตน จันทฤทธิ/์

เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080059 09/08/2022 - -

5547 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 บัณฑิต ต.อางคีรี ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิวิมล ศิวพรชัย/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวศศิวิมล ศิวพรชัย/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080060 09/08/2022 - -

5548 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 บัณฑิต ต.อางคีรี ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพีรนันท  มุสิกรัตน/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวพีรนันท  มุสิกรัตน/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080061 09/08/2022 - -

5549 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ประชาชน ต.โคกไมลาย ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย จิราพงศ  อารมวงษ/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นาย จิราพงศ  อารมวงษ/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080062 09/08/2022 - -

5550 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ประชาชน ต.โคกไมลาย ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง  มะลิวรรณ  เอนกบุญ/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นาง  มะลิวรรณ  เอนกบุญ/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080063 09/08/2022 - -

5551 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ประชาชน ต.โคกไมลาย ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปญญาพร แกววัด/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวปญญาพร แกววัด/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080064 09/08/2022 - -

5552 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ประชาชน ต.โคกไมลาย ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลเชษฐ สาระธรรม/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นายกมลเชษฐ สาระธรรม/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080065 09/08/2022 - -

5553 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 บัณฑิต ต.โคกไมลาย ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว  รวินันท  กิตติธน

พงศ/เสนอราคา 15,000.00

 บาท

นางสาว  รวินันท  กิตติธนพงศ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080066 09/08/2022 - -

หนา้ 593



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5554 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 บัณฑิต ต.โคกไมลาย ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ  ขันทอง/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

นายกฤษณะ  ขันทอง/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080067 09/08/2022 - -

5555 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 บัณฑิต ต.โคกไมลาย ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาดา ขุนทอง/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาววิภาดา ขุนทอง/เสนอราคา

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080068 09/08/2022 - -

5556 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ประชาชน ต.บางเดชะ ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิริยาพร ศิลป

ศาสตร/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

นางสาวพิริยาพร ศิลปศาสตร/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080069 09/08/2022 - -

5557 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ประชาชน ต.บางเดชะ ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรพิน วรเพ็ง/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นางอรพิน วรเพ็ง/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080070 09/08/2022 - -

5558 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ประชาชน ต.บางเดชะ ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรัตน วรเพ็ง/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นายนิรัตน วรเพ็ง/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080071 09/08/2022 - -

5559 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 บัณฑิต ต.บางเดชะ ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล  ธนะสุทธิพันธ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นายธนพล  ธนะสุทธิพันธ/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080072 09/08/2022 - -

5560 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 บัณฑิต ต.บางเดชะ ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ยี่โตะ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ยี่โตะ/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080073 09/08/2022 - -

5561 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 บัณฑิต ต.บางเดชะ ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิกษนิภา แซตัน/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวนิกษนิภา แซตัน/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080074 09/08/2022 - -

5562 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 บัณฑิต ต.บางเดชะ ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ  สระเกษ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวจิราภรณ  สระเกษ/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080075 09/08/2022 - -

5563 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ประชายน ต.เขาสมิง ก.ค.2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภวัต คลายคลึง/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นายภวัต คลายคลึง/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080076 09/08/2022 - -

หนา้ 594



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5564 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ประชาชน ต.เขาสมิง ก.ค.2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภา นองเนือง/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นางสุภา นองเนือง/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080077 09/08/2022 - -

5565 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ประชาชน ต.เขาสมิง ก.ค.2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภนา ประเสริฐ/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นางสุภนา ประเสริฐ/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080078 09/08/2022 - -

5566 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ประชาชน ต.เขาสมิง ก.ค.2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเฉลิมขวัญ โชติกุล/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นางเฉลิมขวัญ โชติกุล/เสนอราคา

 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080079 09/08/2022 - -

5567 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ประชาชน ต.เขาสมิง ก.ค.2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรณชัย นองเนือง/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นายรณชัย นองเนือง/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080080 09/08/2022 - -

5568 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 บัณฑิต ต.เขาสมิง ก.ค.2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว มัลลิกา วิชชาตา

นนท/เสนอราคา 15,000.00

 บาท

นางสาว มัลลิกา วิชชาตานนท/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080081 09/08/2022 - -

5569 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 บัณฑิต ต.เขาสมิง ก.ค.2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพนธ นองเนือง/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นายณัฐพนธ นองเนือง/เสนอราคา

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080082 09/08/2022 - -

5570 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 บัณฑิต ต.เขาสมิง ก.ค.2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรินญา เสริมภักดิ/์

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวสิรินญา เสริมภักดิ/์เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080083 09/08/2022 - -

5571 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 บัณฑิต ต.เขาสมิง ก.ค.2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิสรา ตลับเพชร/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวรวิสรา ตลับเพชร/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080084 09/08/2022 - -

5572 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 บัณฑิต ต.เขาสมิง ก.ค.2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรนภา ชัยชมภู/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

น.ส. พรนภา ชัยชมภู/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080085 09/08/2022 - -

5573 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ประชาชน ต.ทางาม ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเหมวรรณ วิชชาตา

นนท/เสนอราคา 9,000.00

 บาท

นางสาวเหมวรรณ วิชชาตานนท/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080086 09/08/2022 - -

หนา้ 595



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5574 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ประชาชน ต.ทางาม ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติพงศ ศรีไพร/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นายนิติพงศ ศรีไพร/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080087 09/08/2022 - -

5575 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ประชาชน ต.ทางาม ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัคธีมา  แสงวิมาน/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวภัคธีมา  แสงวิมาน/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080088 09/08/2022 - -

5576 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ประชาชน ต.ทางาม ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา พรงาม/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นายยุทธนา พรงาม/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080089 09/08/2022 - -

5577 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 บัณฑิต ต.ทางาม ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรัฐติกาล  โฉม

สันเทียะ/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

นางสาวจิรัฐติกาล  โฉมสันเทียะ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080090 09/08/2022 - -

5578 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 บัณฑิต ต.ทางาม ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐา พินิชกุล/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวณัฏฐา พินิชกุล/เสนอราคา

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080091 09/08/2022 - -

5579 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 บัณฑิต ต.ทางาม ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา บานเนิน/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวสุจิตรา บานเนิน/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080092 09/08/2022 - -

5580 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 บัณฑิต ต.ทางาม ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณริสสา หาชิต/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวณริสสา หาชิต/เสนอราคา

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080093 09/08/2022 - -

5581 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.เทพนิมิต ก.ค.2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปูริดา แกวเขียว/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวปูริดา แกวเขียว/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080094 09/08/2022 - -

5582 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.เทพนิมิต ก.ค.2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา สืบสกุล

กาญจน/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

นางสาวอภิญญา สืบสกุลกาญจน/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080095 09/08/2022 - -

5583 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.เทพนิมิต ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน จันทรหน/ู

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวสุดารัตน จันทรหน/ูเสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080097 09/08/2022 - -

หนา้ 596



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5584 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.เทพนิมิต ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎา  รัตนพัฒน/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวรัชฎา  รัตนพัฒน/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080098 09/08/2022 - -

5585 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.เทพนิมิต ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวติณณา จูรัตนสาร/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวติณณา จูรัตนสาร/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080099 09/08/2022 - -

5586 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.เทพนิมิต ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสรนันธ ประยูร

ญาต/ิเสนอราคา 15,000.00

 บาท

นางสาวปภัสรนันธ ประยูรญาต/ิ

เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080100 09/08/2022 - -

5587 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.มะขาม ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววษา ใจปลื้ม/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นางสาววษา ใจปลื้ม/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080101 09/08/2022 - -

5588 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.มะขาม ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ ผลเต็ม/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวจิราภรณ ผลเต็ม/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080102 09/08/2022 - -

5589 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.มะขาม ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุษา กุมภาว/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นางสาวอุษา กุมภาว/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080103 09/08/2022 - -

5590 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.มะขาม ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา โชติชวง/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวเจนจิรา โชติชวง/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080104 09/08/2022 - -

5591 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.มะขาม ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติทัต บุญรอด/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นายกิตติทัต บุญรอด/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080105 09/08/2022 - -

5592 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.มะขาม ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนชาติ อินปุรณ/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

นายธนชาติ อินปุรณ/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080106 09/08/2022 - -

5593 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.มะขาม ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนยศ เบิกบาน/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

นายธนยศ เบิกบาน/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080107 09/08/2022 - -

หนา้ 597



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5594 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.มะขาม ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา  ระหาร

นอก/เสนอราคา 15,000.00

 บาท

นางสาวสุพัตรา  ระหารนอก/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080108 09/08/2022 - -

5595 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.มะขาม ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาทิตยา ติตะบัญ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวอาทิตยา ติตะบัญ/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080109 09/08/2022 - -

5596 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.มะขาม ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน  เนตรวงค/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวสุดารัตน  เนตรวงค/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080110 09/08/2022 - -

5597 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.บางกระเบา ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญมาศ นรินทรกุล

 ณ อยุธยา/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

นางสาวธัญมาศ นรินทรกุล ณ 

อยุธยา/เสนอราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080111 09/08/2022 - -

5598 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.บางกระเบา ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประพิม นรินทรกุล/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวประพิม นรินทรกุล/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080112 09/08/2022 - -

5599 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.บางกระเบา ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภัทรวดี  กุลบุตร/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นางภัทรวดี  กุลบุตร/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080113 09/08/2022 - -

5600 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.บางกระเบา ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน ออนยิ้ม/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นายวิโรจน ออนยิ้ม/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080114 09/08/2022 - -

5601 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.บางกระเบา ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนธิกาญจน จินตนา/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นายสนธิกาญจน จินตนา/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080115 09/08/2022 - -

5602 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.บางกระเบา ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพกิจ  มงคลเมฆ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นายนพกิจ  มงคลเมฆ/เสนอราคา

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080116 09/08/2022 - -

5603 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.บางกระเบา ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติกาญจน  สุขตาย/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวชุติกาญจน  สุขตาย/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080117 09/08/2022 - -

หนา้ 598



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5604 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.บางกระเบา ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภินทรพร สรวล

ประเสริฐ/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

น.ส. อภินทรพร สรวลประเสริฐ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080118 09/08/2022 - -

5605 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.บางปลารา ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันติกร  สีจําปา/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวกันติกร  สีจําปา/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080119 10/08/2022 - -

5606 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.บางปลารา ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนิตา  เอี่ยมสอาด/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวปนิตา  เอี่ยมสอาด/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080120 10/08/2022 - -

5607 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.บางปลารา ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาภรณ  เจริญ

จิตร/เสนอราคา 9,000.00 

บาท

นางสาวรัตนาภรณ  เจริญจิตร/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080121 10/08/2022 - -

5608 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.บางปลารา ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรสสุคนธ งาเกษม/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวรสสุคนธ งาเกษม/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080122 10/08/2022 - -

5609 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.บางปลารา ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน จั่นโต/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวธิดารัตน จั่นโต/เสนอราคา

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080123 10/08/2022 - -

5610 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.บางปลารา ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประไพพัตร บุญถึง/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวประไพพัตร บุญถึง/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080124 10/08/2022 - -

5611 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.บางปลารา ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร  สังวาลยแกว/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นายพงศธร  สังวาลยแกว/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080125 10/08/2022 - -

5612 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.แสนตุง ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยา คําเพชร/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวกิตติยา คําเพชร/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080126 10/08/2022 - -

5613 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.แสนตุง ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา บัวจร/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวอภิญญา บัวจร/เสนอราคา

 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080127 10/08/2022 - -

หนา้ 599



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5614 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.แสนตุง ก.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเจตน จิตระกูลณ/ี

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นายสมเจตน จิตระกูลณ/ีเสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080128 10/08/2022 - -

5615 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.แสนตุง ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจารุภักดิ์  วงษแสนอาจ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นายจารุภักดิ์  วงษแสนอาจ/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080129 10/08/2022 - -

5616 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.แสนตุง ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร  ชาริโต/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวจิราพร  ชาริโต/เสนอราคา

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080130 10/08/2022 - -

5617 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.แสนตุง ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดิษยากรณ  เอี่ยม

ใบพฤกษ/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

นางสาวดิษยากรณ  เอี่ยมใบ

พฤกษ/เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080131 10/08/2022 - -

5618 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.แสนตุง ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี ปทบแสน/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวสาวิตรี ปทบแสน/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080132 10/08/2022 - -

5619 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ (U2T for BCG)

 ต.แสนตุง ก.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนรัตน เกิดภู/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

นางสาวธนรัตน เกิดภู/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080133 10/08/2022 - -

5620 จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็ม.เอส โฆษณา/เสนอ

ราคา 1,500.00 บาท

ราน เอ็ม.เอส โฆษณา/เสนอราคา 

1,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080134 10/08/2022 - -

5621 จัดเชาสถานที่จัดกิจกรรม 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางแสน เอฟ.ซี. 

จํากัด/เสนอราคา 4,200.00

 บาท

บริษัท บางแสน เอฟ.ซี. จํากัด/

เสนอราคา 4,200.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080135 10/08/2022 - -

5622 ซอมแซมรถจักรยานยนตพวงขาง 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง รานนอยบางแสน/เสนอ

ราคา 480.00 บาท

รานนอยบางแสน/เสนอราคา 

480.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080136 15/08/2022 - -

5623 ซื้อวัสดุหมึกพิมพ 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย/เสนอ

ราคา 10,200.00 บาท

วินเพาเวอร ซัพพลาย/เสนอราคา 

10,200.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO3900065080003 16/08/2022 - -

หนา้ 600



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5624 ซื้อวัสดุ อุปกรณ ไฟฟา และโฆษณาเผยแพร 70,100.00 70,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด/เสนอราคา 

70,100.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/

เสนอราคา 70,100.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO3900065080004 16/08/2022 - -

5625 ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 12,400.00 12,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสัตยา อินธิเดช/เสนอ

ราคา 12,400.00 บาท

นายสัตยา อินธิเดช/เสนอราคา 

12,400.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO3900065080005 16/08/2022 - -

5626 ซื้อของที่ระลึก 1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง รานสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา/เสนอราคา 1,080.00

 บาท

รานสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/

เสนอราคา 1,080.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080154 22/08/2022 - -

5627 จางเหมาบริการรถตู 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร  ทองเกษม/

เสนอราคา 7,000.00 บาท

นายพงศธร  ทองเกษม/เสนอราคา

 7,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080155 23/08/2022 - -

5628 จางถายเอกสารขอสอบ 5,506.50 5,506.50 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย  โคตรศรีเมือง/

เสนอราคา 5,506.50 บาท

นายคําสวย  โคตรศรีเมือง/เสนอ

ราคา 5,506.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080192 29/08/2022 - -

5629 ซื้อวัสดุในการซอม จํานวน 1 ชนิด 85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065080013 03/08/2022 - -

5630 ซื้อพรมดักฝุน จํานวน 2 มวน 38,306.00 38,306.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065080014 03/08/2022 - -

5631 ซื้อวัสดุในการซอม จํานวน 4 ชนิด 11,202.90 11,202.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065080015 03/08/2022 - -

5632 จางเหมาซอมแซมทอน้ําหองพักนิสิต หอพัก

เทา-ทอง 4

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์  โฉมจังหวัด นายวีระศักดิ์  โฉมจังหวัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065080016 04/08/2022 - -

5633 จางเหมาซอมแซมตูควบคุมปมน้ํา หอพัก

เทา-ทอง 1

13,054.00 13,054.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065080017 05/08/2022 - -

5634 จางจัดทําปายไวนิล สําหรับโครงการทําบุญ

หอพัก ประจําปการศึกษา 2565

180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรินทร อุดมสันติ์ นางสาวสุรินทร อุดมสันติ์ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065080036 17/08/2022 - -

5635 เชาเหมารถรับ-สง พระสงฆ สําหรับโครงการ

ทําบุญหอพัก ประจําปการศึกษา 2565

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ไทยพานิช นายสมชาย  ไทยพานิช เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065080037 17/08/2022 - -

หนา้ 601



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5636 จัดซื้อดอกไม สําหรับโครงการทําบุญหอพัก 

ประจําปการศึกษา 2565

325.00 325.00 เฉพาะเจาะจง นายธนะวณิชย  สิทธิโชติ

สุนทร

นายธนะวณิชย  สิทธิโชติสุนทร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065080038 17/08/2022 - -

5637 ซื้อวัสดุ จํานวน 5 ชนิด สําหรับโครงการ

ทําบุญหอหพัก ประจําปการศึกษา 2565

2,939.00 2,939.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐภิญญา  แกว

เจริญสรรค

นางสาวณัฏฐภิญญา  แกวเจริญ

สรรค

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065080039 17/08/2022 - -

5638 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ไสกรองน้ํา 65,163.00 65,163.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลายส 

จํากัด

บริษัท แสงเอกซัพพลายส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065080040 17/08/2022 - -

5639 จางเหมาซอมเปลี่ยนอะไหลเครื่องทําน้ํารอน

 - น้ําเย็น

17,601.50 17,601.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลายส 

จํากัด

บริษัท แสงเอกซัพพลายส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065080041 17/08/2022 - -

5640 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 64,681.50 64,681.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส 

จํากัด

บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065080049 25/08/2022 - -

5641 เพื่อใชในการดับกลิ่นและดูดความชื้นในตู

เสื้อผาและหองพักรับรองแขก

290.00 290.00 เฉพาะเจาะจง รานสัมมาชีพ ชลบุรี รานสัมมาชีพ ชลบุรี สินคาตรงความตองการ PR2603065080001 01/08/2022 - -

5642 จัดจางตัดชุดเครื่องแบบพนักงาน ของศูนย

ปฏิบัติการโรงแรม

24,717.00 24,717.00 เฉพาะเจาะจง ติดตอ บริษัท นลินสิริ

 2015 จํากัด

ติดตอ บริษัท นลินสิริ

 2015 จํากัด

มีความเชี่ยวชาญดานการตัด

เย็บเสื้อ

PR2603065080009 04/08/2022 - -

5643 จัดซื้อน้ําดื่มตรามหาวิทยาลัยบูรพา ขนาด 

0.6 ลิตร

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

สินคาตรงความตองการ PR2603065080008 04/08/2022 - -

5644 เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ 3,570.00 3,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด สินคาตรงความตองการ PR2603065080011 08/08/2022 - -

5645 จัดซื้อน้ําดื่ม 120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คณิศร หจก. คณิศร สินคาตรงความตองการ PR2603065080012 09/08/2022 - -

5646 คาถายเอกสารสวนเกินประจําเดือน 

กรกฎาคม 2565

373.80 373.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทใหเชาเครื่องถาย

เอกสาร

PR2603065080013 09/08/2022 - -

5647 คาวัสดุเพื่อใชในศูนยปฏิบัติการโรงแรม 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด สินคาตรงความตองการ PR2603065080015 11/08/2022 - -

5648 เสื้อโปโลของพนักงานศูนยปฏิบัติการโรงแรม

 จํานวน 24 ตัว

6,480.00 6,480.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

สินคาตรงความตองการ PR2603065080014 11/08/2022 - -

5649 คาจางซักผาปูที่นอนประจําเดือน กรกฎาคม 

2565

19,501.82 19,501.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป 

จํากัด

บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป จํากัด มีความเชี่ยวชาญดานการซักรีด

ผา

PR2603065080018 11/08/2022 - -

5650 จัดซื้อวัสดุเพื่อใชภายในศูนยปฏิบัติการ

โรงแรม

2,640.00 2,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีสตกรีนเทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท อีสตกรีนเทรดดิ้ง จํากัด สินคาตรงความตองการ PR2603065080016 11/08/2022 - -

5651 จัดซื้อปายชื่อติดหนาอกของพนักงานศูนย

ปฏิบัติการโรงแรม

4,119.50 4,119.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟเวอรติง ดีไซน บริษัท เอฟเวอรติง ดีไซน มีความเชี่ยวชาญดานปายชื่อ PR2603065080017 11/08/2022 - -

หนา้ 602



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5652 ขอความเห็นชอบในการจัดจางปรับปรุงหอง

ฟตเนส

308,650.06 308,650.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอสเจคอน

สตรัคชั่นแอนดเดคคอร 

จํากัด

บริษัท พีเอสเจคอนสตรัคชั่นแอนด

เดคคอร จํากัด

มีความเชี่ยวชาญดานการ

ปรับปรุง

PO2600065080001 23/08/2022 - -

5653 คาซอมลิฟทโดยสารของศูนยปฏิบัติการ

โรงแรม

27,285.00 27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด เซอรวิส จํากัด

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด 

เซอรวิส จํากัด

มีความเชี่ยวชาญดานการดูแล

ลิฟทโดยสาร

PR2603065080025 23/08/2022 - -

5654 คาอาหารวางและอาหารกลางวัน  เพื่อ

รองรับแขก ณ ศูนยปฏิบัติการโรงแรม วันที่ 

25-26 สิงหาคม 2565

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอริยธัช อรุณราศีโรจน นายอริยธัช อรุณราศีโรจน มีความเชี่ยวชาญดานการ

ประกอบอาหาร

PR2603065080022 23/08/2022 - -

5655 จัดจางคาอาหารวาง เพื่อรองรับแขก ณ ศูนย

ปฏิบัติการโรงแรม วันที่ 27 สิงหาคม 2565

8,720.00 8,720.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรินทิพย ศรีตะเขต น.ส.ศิรินทิพย ศรีตะเขต มีความเชี่ยวชาญดานการ

ประกอบอาหาร

PR2603065080023 23/08/2022 - -

5656 จัดจางซอมหองน้ําชาย ศูนยปฏิบัติการโรงแรม 83,460.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอสเจคอน

สตรัคชั่นแอนดเดคคอร 

จํากัด

บริษัท พีเอสเจคอนสตรัคชั่นแอนด

เดคคอร จํากัด

มีความเชี่ยวชาญดานการ

ซอมแซม

PR2603065080024 23/08/2022 - -

5657 คาถายเอกสารสวนเกิน ประจําเดือน 

สิงหาคม 2565

345.00 345.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทใหเชาเครื่องถาย

เอกสาร

PR2603065080032 24/08/2022 - -

5658 เพื่อมีวัสดุใชในหองประชุม 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด สินคาตรงความตองการ PR2603065080031 24/08/2022 - -

5659 ซื้อดิน 100 ถุง 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง รานรมไทร รานรมไทร ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080019 01/08/2022 - -

5660 ซื้อสายนําสัญญาณ สําหรับเชื่อมตอเครือขาย

ความเร็ว 10 Gigabit จํานวน 2 ชุด

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080024 02/08/2022 - -

5661 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน

 1 คัน สําหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง 

สถานีตํารวจภูธร เมืองชลบุรี และ สํานักงาน

สรรพากรพื้นที่เมืองชลบุรี 1 ในวันที่ 4 

สิงหาคม 2565

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080025 02/08/2022 - -

5662 ซื้อชุดโคมไฟดานไลท LED จํานวน 12 ชุด 4,380.00 4,380.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080028 03/08/2022 - -

หนา้ 603



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5663 ซื้อแกวเก็บความรอนความเย็น พรอมสกรีน 

จํานวน 200 ใบ

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง เอเอสดีสกรีนบรรจุภัณฑ เอเอสดีสกรีนบรรจุภัณฑ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065080001 03/08/2022 - -

5664 ซื้อน้ํามันสําหรับเติมรถจักรยานยนตของคณะ

เพื่อใชในการเดินทางรับสงเอกสารของ

เจาหนาที่

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080055 04/08/2022 - -

5665 ซื้อหมึกพิมพเครื่องถายเอกสารยี่หอริโก 

จํานวน 5 หลอด

22,350.00 22,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065080002 04/08/2022 - -

5666 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ สําหรับ

เดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท 

เน็ตกา ซิสเต็ม จํากัด และบริษัท เอ็น ที ที 

เดตา (ประเทศไทย) จํากัด ในวันที่ 18 ส.ค.

2565

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080062 05/08/2022 - -

5667 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ สําหรับ

เดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง โรงแรมอีสติน 

แกรนด สาทร ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080063 05/08/2022 - -

5668 ซื้อน้ําดื่มถัง จํานวน 33 ถัง 1,155.00 1,155.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน น้ําดื่มบานและสวน ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080064 08/08/2022 - -

5669 จางซอมลิฟตโดยสาร เปลี่ยนสายพานประตู

ลิฟต จํานวน 1 งาน

2,782.00 2,782.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเว

เตอร (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด

ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080065 08/08/2022 - -

5670 จางซอมลูวิ่ง เปลี่ยนสายพาน จํานวน 1 งาน 18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัมเบิ้ลบี ยิม จํากัด บริษัท บัมเบิ้ลบี ยิม จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080066 08/08/2022 - -

5671 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนภัส แผวตะคุ นางสาวพรนภัส แผวตะคุ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080067 08/08/2022 - -

หนา้ 604



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5672 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา นามสมุทร นางสาววริศรา นามสมุทร ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080068 08/08/2022 - -

5673 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติพร สีโวย นางสาวกิติพร สีโวย ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080069 08/08/2022 - -

5674 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญลักษณ ตรีเหรา นางสาวธัญลักษณ ตรีเหรา ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080070 08/08/2022 - -

5675 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชิตา กัณทะษา นางสาวพรชิตา กัณทะษา ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080071 08/08/2022 - -

หนา้ 605



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5676 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพาขวัญ กาญจนพันธ นางสาวพาขวัญ กาญจนพันธ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080072 08/08/2022 - -

5677 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภัค นาคทองคํา นายสุภัค นาคทองคํา ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080073 08/08/2022 - -

5678 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาภรณ เส็งเจริญ นางสาวรัตนาภรณ เส็งเจริญ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080074 08/08/2022 - -

5679 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัณฐมณี มังกรแกว นางสาวกัณฐมณี มังกรแกว ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080075 08/08/2022 - -

หนา้ 606



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5680 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมลทิรา ภูชางทอง นางสาวมลทิรา ภูชางทอง ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080076 08/08/2022 - -

5681 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริขวัญ ลิ้มประจันต นางสาวศิริขวัญ ลิ้มประจันต ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080077 08/08/2022 - -

5682 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิจิตรา ใหมหะลา นางวิจิตรา ใหมหะลา ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080078 08/08/2022 - -

5683 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมพงษ ล้ําเหลือ น.ส. สมพงษ ล้ําเหลือ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080080 08/08/2022 - -

หนา้ 607



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5684 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชลชญา ชาญรวินท นางชลชญา ชาญรวินท ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080081 08/08/2022 - -

5685 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ลิ้มประจันต นางสาวศิริพร ลิ้มประจันต ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080082 08/08/2022 - -

5686 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย นิรมิต ถั่วทอง นาย นิรมิต ถั่วทอง ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080083 09/08/2022 - -

5687 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ ทองสืบ นายณัฐวุฒิ ทองสืบ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080084 09/08/2022 - -

หนา้ 608



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5688 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สิทธิพงษ ประเสริฐชัย

โชคดี

นาย สิทธิพงษ ประเสริฐชัยโชคดี ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080085 09/08/2022 - -

5689 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอิสสริยา เตียเจริญกิจ นางสาวอิสสริยา เตียเจริญกิจ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080086 09/08/2022 - -

5690 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวพัชร ศิริรูป นางสาวสุวพัชร ศิริรูป ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080087 09/08/2022 - -

5691 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุณิสา ไชยะ นางสาวสุณิสา ไชยะ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080088 09/08/2022 - -

หนา้ 609



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5692 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย เกษม จาพันดุง นาย เกษม จาพันดุง ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080089 09/08/2022 - -

5693 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิศ หาความสุข นายอธิศ หาความสุข ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080090 09/08/2022 - -

5694 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอารีรัตน อภิวงค นางอารีรัตน อภิวงค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080091 09/08/2022 - -

5695 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิลรัตน กานหยั่น

ทอง

นางสาวนิลรัตน กานหยั่นทอง ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080092 09/08/2022 - -

หนา้ 610



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5696 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง (เลขผิด) นายอภิสิทธิ์ วรรณา (เลขผิด) นายอภิสิทธิ์ วรรณา ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080093 09/08/2022 - -

5697 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรัญญาณี วงษศุภ

รักษ

นางสาวอรัญญาณี วงษศุภรักษ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080111 09/08/2022 - -

5698 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพสชนันวัณย พงษ

พัฒน

นางสาวพสชนันวัณย พงษพัฒน ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080112 09/08/2022 - -

5699   จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจาง

งานบัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประดับ สกุลวงษ นางสาวประดับ สกุลวงษ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080113 09/08/2022 - -

หนา้ 611



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5700 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมา สุกใส นางสาวชุติมา สุกใส ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080114 09/08/2022 - -

5701 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุสรณ สุกใส นายอนุสรณ สุกใส ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080115 09/08/2022 - -

5702  จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชนาถ เชยทอง นางสาวนุชนาถ เชยทอง ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080116 09/08/2022 - -

5703 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิศา พฤกษพนา

รัตน

นางสาวชนิศา พฤกษพนารัตน ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080117 09/08/2022 - -

หนา้ 612



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5704 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจนภพ พรหมจันทร นายเจนภพ พรหมจันทร ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080118 09/08/2022 - -

5705  จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธเนศพล ดวงตา นายธเนศพล ดวงตา ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080119 09/08/2022 - -

5706 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสรา พรหม

ประเสริฐ

นางสาวอริสรา พรหมประเสริฐ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080120 09/08/2022 - -

5707 ซื้อสีน้ํากึ่งเงา 1 ถัง ขวานดามไม 1 อัน และ

ถุงมือชุบยางพารา 2 คู

1,640.00 1,640.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ รานไพรเวชคาวัสดุ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080128 15/08/2022 - -

5708 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน

 1 คัน สําหรับอํานวยความสะดวกในการ

เดินทางไปกลับเพื่อนิเทศงานนิสิตสหกิจ

ศึกษา ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080129 15/08/2022 - -

5709 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน

 1 คัน สําหรับอํานวยความสะดวกในหาร

เดินทางนิเทศงานนิสิตสหกิจศึกษา ในวันที่ 

25 สิงหาคม 2565

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080130 15/08/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5710 จางเหมายานพาหนะรถกระบะ สําหรับ

เดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บจก.

กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ สาขาชลบุรี

 และขนสงชลบุรี ในวันที่ 18 ส.ค.2565

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกร ตะดอน นายอนุกร ตะดอน ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080143 17/08/2022 - -

5711 ซื้อวัสดุ (รายละเอียดตามแบบฟอรมการ

กําหนดรางขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะ) สําหรับใชในการดําเนิน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ''การ

พัฒนาแอพดวย Flutter''

775.00 775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080144 17/08/2022 - -

5712 ซอมรถจักรยานยนต เปลี่ยนแบตเตอรี่ 

เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง เปลี่ยนโชคหลัง เปลี่ยน

หลอดไฟหนา เปลี่ยนหลอดไฟทาย เปลี่ยนขั้ว

ไฟหนา

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย เปลงปลั่ง นายสุวิทย เปลงปลั่ง ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080177 23/08/2022 - -

5713 ซื้อปลั๊กพวง 5 ชอง ยาว 3 เมตร จํานวน 20 

ชุด

23,900.00 23,900.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065080005 24/08/2022 - -

5714 ซื้อ Wireless USB จํานวน 5 ชุด 4,250.00 4,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080182 24/08/2022 - -

5715 ซื้อหมึกพิมพเครื่องถายเอกสารยี่หอริโก 

จํานวน 3 หลอด

13,410.00 13,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065080006 24/08/2022 - -

5716 จางซอมรถจักรยานยนต เปลี่ยนยางใน 1 เสน 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย เปลงปลั่ง นายสุวิทย เปลงปลั่ง ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080184 24/08/2022 - -

5717 ซื้อ X-Stand พรอมงานพิมพ จํานวน 3 ชุด 3,049.50 3,049.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080185 24/08/2022 - -

5718 จางทํานามบัตร จํานวน 5 กลอง สําหรับ

ประธานสาขา 5 สาขา ของคณะวิทยาการ

สารสนเทศ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080187 24/08/2022 - -

5719 ซื้อวัสดุสําหรับใชในโครงการเรียนรูจาก

ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรมซอฟตแวร

1,265.00 1,265.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด,

รานเบสทซีร็อก

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด,

รานเบสทซีร็อก

ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080195 26/08/2022 - -

หนา้ 614



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5720 ซื้อวัสดุ สําหรับงานซอม 280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ รานไพรเวชคาวัสดุ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080196 26/08/2022 - -

5721 ซื้อธงนําทางหนีไฟ จํานวน 10 แพ็ค 1,399.99 1,399.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080197 26/08/2022 - -

5722 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ 

สําหรับนิเทศงานสหกิจ บ.สยามเด็นโซ แมนู

แฟคเจอริ่ง จํากัด และ บ.ไดกิ้น อินดัสทรีส 

ประเทศไทย ในวันที่ 1 กันยายน 2565

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080198 26/08/2022 - -

5723 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ 

สําหรับนิเทศงานสหกิจ บ.อะเฮด จํากัด ใน

วันที่ 1 กันยายน 2565

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080199 26/08/2022 - -

5724 ซื้อน้ํามันรถจักรยานยนตของคณะ 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065080200 29/08/2022 - -

5725 ขอความเห็นชอบขอจางเหมาปรับปรุงระบบ

สอบออนไลน  โปรแกรมคอมพิวเตอร เลข

ครุภัณฑ 651700101000031

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรัตน ประภารัตน นายสุรัตน ประภารัตน มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065080008 03/08/2022 - -

5726 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 1) ต.หนองชาก จ.ชลบุรี

 (นายประทิว แพรเมตตา)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประทิว แพรเมตตา นายประทิว แพรเมตตา มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065080011 08/08/2022 - -

5727 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 2) ต.บานสวน จ.ชลบุรี 

(นายภานุวัฒน ดีศร)ี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน ดีศรี นายภานุวัฒน ดีศรี มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065080025 08/08/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5728 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 2) ต.บานสวน จ.ชลบุรี 

(นายณัฐภัทร เตาทอง)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐภัทร เตาทอง นายณัฐภัทร เตาทอง มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065080021 08/08/2022 - -

5729 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 2) ต.บานสวน จ.ชลบุรี 

(นางสาวศุทธภา อัมพวัน)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุทธภา อัมพวัน นางสาวศุทธภา อัมพวัน มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065080023 08/08/2022 - -

5730 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 1) ต.หนองชาก จ.ชลบุรี

 (นางสาวจิรประภา วงศขจร)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิรประภา วงศขจร น.ส. จิรประภา วงศขจร มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065080015 08/08/2022 - -

5731 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 1) ต.หนองชาก จ.ชลบุรี

 (นางสาวซัลฟา ศรีสอาด)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ซัลฟา ศรีสอาด น.ส.ซัลฟา ศรีสอาด มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065080016 08/08/2022 - -

5732 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 1) ต.หนองชาก จ.ชลบุรี

 (นางสาวณัฐธันยา ทองประเสริฐ)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐธันยา ทองประเสริฐ น.ส. ณัฐธันยา ทองประเสริฐ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065080017 08/08/2022 - -

5733 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 1) ต.หนองชาก จ.ชลบุรี

 (นางสาวศศิธร พันธุวงษ)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศศิธร พันธุวงษ น.ส. ศศิธร พันธุวงษ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065080013 08/08/2022 - -

หนา้ 616



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5734 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 1) ต.หนองชาก จ.ชลบุรี

 (นางสาวศิริกานดา กัลยารัตน)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริกานดา กัลยารัตน น.ส. ศิริกานดา กัลยารัตน มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065080010 08/08/2022 - -

5735 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 1) ต.หนองชาก จ.ชลบุรี

 (นางสาวษมาพร แซชื้อ)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ษมาพร แซชื้อ น.ส. ษมาพร แซชื้อ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065080012 08/08/2022 - -

5736 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 1) ต.หนองชาก จ.ชลบุรี

 (นายธีรพงศ เรืองกิตติธนัท)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพงศ เรืองกิตติธนัท นายธีรพงศ เรืองกิตติธนัท มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065080014 08/08/2022 - -

5737 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 2) ต.บานสวน จ.ชลบุรี 

(นายศุภัช ศัพทเสน)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภัช ศัพทเสน นายศุภัช ศัพทเสน มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065080022 08/08/2022 - -

5738 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 2) ต.บานสวน จ.ชลบุรี 

(นางสาวชัชนิดา ชลธนพัฒน)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชัชนิดา ชลธนพัฒน น.ส. ชัชนิดา ชลธนพัฒน มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065080024 08/08/2022 - -

5739 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 2) ต.บานสวน จ.ชลบุรี 

(นางสาวชารีญา เทพบล)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชารีญา เทพบล นางสาวชารีญา เทพบล มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065080018 08/08/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5740 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 2) ต.บานสวน จ.ชลบุรี 

(นางสาวประภาวดี พิทักษศิลป)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประภาวดี พิทักษศิลป น.ส.ประภาวดี พิทักษศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065080026 08/08/2022 - -

5741 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 2) ต.บานสวน จ.ชลบุรี 

(นายกิตติคุณ กิตติบดีสกุล)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติคุณ กิตติบดีสกุล นายกิตติคุณ กิตติบดีสกุล มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065080032 15/08/2022 - -

5742 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 2) ต.บานสวน จ.ชลบุรี 

(นางสาวภคมน รวมสุข)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภคมน รวมสุข น.ส. ภคมน รวมสุข มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065080033 15/08/2022 - -

5743 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 2) ต.บานสวน จ.ชลบุรี 

(นางสาวณัฐชยา บุญเสมอ)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา บุญเสมอ นางสาวณัฐชยา บุญเสมอ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065080038 26/08/2022 - -

5744 ขอความเห็นชอบขอเบิกเงินคาจางเหมา 

บํารุงรักษาฐานขอมูลสมาชิก BUU-GET ใน

เว็บไซต li.buu.ac.th ระยะเวลา 6 เดือน

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีโปร เทค จํากัด บริษัท วีโปร เทค จํากัด มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065080042 31/08/2022 - -

5745 จางจัดทําตรายาง 580.00 580.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟค แสนสุขกราฟฟค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065090008 09/09/2022 - -

5746 จางเหมาซอมแซมเครื่องสูบน้ําหอพักเทา-

ทอง 1 อาคาร B

14,124.00 14,124.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065090009 09/09/2022 - -

5747 จางเหมาเปลี่ยนทอน้ําประปาหอพักกอง

กิจการนิสิต 1

23,124.00 23,124.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์  โฉมจังหวัด นายวีระศักดิ์  โฉมจังหวัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065090010 09/09/2022 - -

5748 จางซอมทอน้ําพรอมเปลี่ยนฟุตวาลว หอพัก

กองกิจการนิสิต 2

4,509.00 4,509.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์  โฉมจังหวัด นายวีระศักดิ์  โฉมจังหวัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065090011 09/09/2022 - -

หนา้ 618



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5749 จางเหมาเปลี่ยนฝาคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม

ติดตั้ง

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์  โฉมจังหวัด นายวีระศักดิ์  โฉมจังหวัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065090012 09/09/2022 - -

5750 จางเหมาขนยายกิ่งไมและเศษวัสดุออกจาก

บริเวณหอพักนิสิต

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ปกปอง นายวินัย ปกปอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065090013 09/09/2022 - -

5751 ซื้อวัสดุในการซอม จํานวน 7 ชนิด 40,339.00 40,339.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PR0218065090014 09/09/2022 - -

5752 ขออนุมัติจัดซื้อฮารดดิสและแรม เครื่อง

คอมพิวเตอร (หมายลขครุภัณฑ 

611500301000002 และหมายเลขครุภัณฑ

 561500301000535)

8,580.00 8,580.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย ราคา

เสนอ 8,580 บาท

วินเพาเวอร ซัพพลาย          

ราคาซื้อ 8,580 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090003 01/09/2022 - -

5753 ขออนุมัติจัดจางเหมาโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ต.บางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัยวริญ     บุนนาค 

    ราคาเสนอ 15,000 บาท

นางสาวอัยวริญ     บุนนาค       

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090004 02/09/2022 - -

5754 ขออนุมัติจัดจางเหมาโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ต.บางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติกาญจน   นินบา

รันทร  ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นางสาวฐิติกาญจน   นินบารันทร

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090005 02/09/2022 - -

5755 ขออนุมัติจัดจางเหมาโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ต.บางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทวัฒน ภูระหงษ     

       ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นายนนทวัฒน ภูระหงษ            

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090006 02/09/2022 - -

5756 ขออนุมัติจัดจางเหมาโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ต.บางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาราภรณ มะสิโก

วา     ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นางสาวญาราภรณ มะสิโกวา     

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090007 02/09/2022 - -

หนา้ 619



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5757 ขออนุมัติจัดจางเหมาโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ต.บางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพ็คทรียา วนาไพร 

   ราคาเสนอ 15,000 บาท

นางสาวแพ็คทรียา วนาไพร    

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090008 02/09/2022 - -

5758 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของ ตําบลมะขามคู อําเภอนิคมพัฒนา

 จังหวัดระยอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ  จันทะ

ไหล      ราคาเสนอ 9,000 

บาท

นางสาวนงลักษณ  จันทะไหล     

 ราคาจาง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090009 02/09/2022 - -

5759 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลมะขามคู อําเภอ

นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา อยูนุช      

      ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นางสาวอภิญญา อยูนุช            

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090011 02/09/2022 - -

5760 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลมะขามคู อําเภอ

นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา เผาอินทร

จันทร  ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นางสาวสุวรรณา เผาอินทรจันทร 

 ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090012 02/09/2022 - -

5761 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลมะขามคู อําเภอ

นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุชัญญา พลไชย        

     ราคาเสนอ 15,000 บาท

น.ส. สุชัญญา พลไชย             

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090013 02/09/2022 - -

5762 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลมะขามคู อําเภอ

นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมน ทันศรี        

    ราคาเสนอ 15,000 บาท

นางสาวณัฐมน ทันศรี            

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090014 02/09/2022 - -

หนา้ 620



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5763 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของ ตําบลมะขามคู อําเภอนิคมพัฒนา

 จังหวัดระยอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญภิรมย ทองคํา  

    ราคาเสนอ 9,000 บาท

นางสาวขวัญภิรมย ทองคํา      

ราคาจาง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090010 05/09/2022 - -

5764 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของ ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง 

จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัศมน ศรีอาริยะ

จันทร     ราคาเสนอ 9,000

 บาท

นางสาวรัศมน ศรีอาริยะจันทร    

 ราคาจาง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090015 05/09/2022 - -

5765 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของ ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง 

จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทีโม สตอบ               

      ราคาเสนอ 9,000 บาท

นายทีโม สตอบ                     

ราคาจาง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090016 05/09/2022 - -

5766 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลบานเกา อําเภอ

พานทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคีตภัทร    มูลมา    

       ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นางสาวคีตภัทร    มูลมา           

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090017 05/09/2022 - -

5767 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลบานเกา อําเภอ

พานทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนธิตา    บูสีหา     

      ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นางสาวเนธิตา    บูสีหา           

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090018 05/09/2022 - -

5768 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลบานเกา อําเภอ

พานทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรดา เสวกาพานิช  

    ราคาเสนอ 15,000 บาท

นางสาววรดา เสวกาพานิช      

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090019 05/09/2022 - -

หนา้ 621



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5769 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลบานเกา อําเภอ

พานทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสราวัลย จันทภา

รินทร  ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นางสาวอริสราวัลย จันทภารินทร 

 ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090020 05/09/2022 - -

5770 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลบานเกา อําเภอ

พานทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน ออทอ

มาตย      ราคาเสนอ 

15,000 บาท

นางสาวนารีรัตน ออทอมาตย      

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090021 05/09/2022 - -

5771 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของ ตําบลบางนาง อําเภอพานทอง 

จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยนุช สารภี         

     ราคาเสนอ 9,000 บาท

นางสาวปยนุช สารภี              

ราคาจาง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090022 05/09/2022 - -

5772 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลบางนาง อําเภอ

พานทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร    อภิเศรษฐกูล

      ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นายธนภัทร    อภิเศรษฐกูล      

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090023 05/09/2022 - -

5773 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลบางนาง อําเภอ

พานทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสวรรณ  ใจธรรม

     ราคาเสนอ 15,000 บาท

นางสาวนภัสวรรณ  ใจธรรม     

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090024 05/09/2022 - -

5774 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลบางนาง อําเภอ

พานทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพันธุพญา     ทรทึก     

       ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นายพันธุพญา     ทรทึก            

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090025 05/09/2022 - -

หนา้ 622



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5775 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลบางนาง อําเภอ

พานทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฬารัตน     สุมา

ไทย   ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นางสาวจุฬารัตน     สุมาไทย   

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090026 05/09/2022 - -

5776 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลบางนาง อําเภอ

พานทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวภัทร อภิเศรษฐ

กูล     ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นางสาวนวภัทร อภิเศรษฐกูล     

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090027 05/09/2022 - -

5777 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของ ตําบลโคกขี้หนอน อําเภอพานทอง

 จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนันพัชร  วิบูลย

พันธุ      ราคาเสนอ 9,000

 บาท

นางสาวธนันพัชร  วิบูลยพันธุ      

ราคาจาง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090028 05/09/2022 - -

5778 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของ ตําบลโคกขี้หนอน อําเภอพานทอง

 จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญทิพย  ศิริรักษ

     ราคาเสนอ 9,000 บาท

นางสาวเบญญทิพย  ศิริรักษ     

ราคาจาง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090029 05/09/2022 - -

5779 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของ ตําบลโคกขี้หนอน อําเภอพานทอง

 จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญรัตน สนิทใจรัก

     ราคาเสนอ 9,000 บาท

นางสาวกัญญรัตน สนิทใจรัก     

ราคาจาง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090030 05/09/2022 - -

5780 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลโคกขี้หนอน 

อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรญาณี     ผาสุข   

       ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นางสาวพรญาณี     ผาสุข         

 ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090031 05/09/2022 - -

หนา้ 623



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5781 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลโคกขี้หนอน 

อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนิกา     แชมนิล    

      ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นางสาวธนิกา     แชมนิล          

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090032 05/09/2022 - -

5782 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลโคกขี้หนอน 

อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนัดดา จันทรผล    

    ราคาเสนอ 15,000 บาท

นางสาววนัดดา จันทรผล        

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090033 05/09/2022 - -

5783 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลโคกขี้หนอน 

อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ นิ่มธานี    

      ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นางสาวอรวรรณ นิ่มธานี          

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090034 05/09/2022 - -

5784 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลโคกขี้หนอน 

อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา ยุนประยงค  

   ราคาเสนอ 15,000 บาท

นางสาวอารียา ยุนประยงค     

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090035 05/09/2022 - -

5785 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

ประชาชน ตําบลเกาะลอย อําเภอพานทอง 

จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงษ     มัสสา      

     ราคาเสนอ 9,000 บาท

นายสิทธิพงษ     มัสสา           

ราคาจาง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090071 06/09/2022 - -

5786 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

ประชาชน ตําบลเกาะลอย อําเภอพานทอง 

จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน     พันธเรือง   

        ราคาเสนอ 9,000 

บาท

นายธีรวัฒน     พันธเรือง          

 ราคาจาง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090072 06/09/2022 - -

หนา้ 624



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5787 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

ประชาชน ตําบลเกาะลอย อําเภอพานทอง 

จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ สุดคําภา          

        ราคาเสนอ 9,000 

บาท

นายสมยศ สุดคําภา                 

 ราคาจาง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090073 06/09/2022 - -

5788 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

ประชาชน ตําบลเกาะลอย อําเภอพานทอง 

จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล อุยสุวรรณ    

       ราคาเสนอ 9,000 บาท

นางสาวนฤมล อุยสุวรรณ          

 ราคาจาง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090074 06/09/2022 - -

5789 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะลอย อําเภอพาน

ทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริศนา     วงษสิทธิ์

      ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นางสาวปริศนา     วงษสิทธิ์      

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090075 06/09/2022 - -

5790 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะลอย อําเภอพาน

ทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต     สมสถาน    

      ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นายธนกฤต     สมสถาน          

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090076 06/09/2022 - -

5791 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะลอย อําเภอพาน

ทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา     ฉิมชาติ 

    ราคาเสนอ 15,000 บาท

นางสาวเจนจิรา     ฉิมชาติ     

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090077 06/09/2022 - -

5792 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะลอย อําเภอพาน

ทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนัญชิดา     สัจจัง  

   ราคาเสนอ 15,000 บาท

นางสาวชนัญชิดา     สัจจัง     

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090078 06/09/2022 - -

หนา้ 625



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5793 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะลอย อําเภอพาน

ทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร สุทโธ              

     ราคาเสนอ 15,000 บาท

นายธนกร สุทโธ                   

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090079 06/09/2022 - -

5794 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง

 จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกร     คงลัดดา       

      ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นายศุภกร     คงลัดดา             

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090080 06/09/2022 - -

5795 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง

 จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติ     คงลัดดา        

    ราคาเสนอ 15,000 บาท

นายกิตติ     คงลัดดา            

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090081 06/09/2022 - -

5796 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง

 จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัทรวดี คุณใหญ         

       ราคาเสนอ 15,000 

บาท

น.ส.ภัทรวดี คุณใหญ                

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090082 06/09/2022 - -

5797 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง

 จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทนัช     ยืนนาน 

     ราคาเสนอ 15,000 บาท

นางสาวนันทนัช     ยืนนาน      

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090083 06/09/2022 - -

5798 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง

 จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ นพรัตนา

พร     ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นางสาวจุฑามาศ นพรัตนาพร     

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090084 06/09/2022 - -

หนา้ 626



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5799 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

ประชาชน ตําบลแสนภูดาษ อําเภอบานโพธิ์ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยยนันต นาคจั่น        

      ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นายชัยยนันต นาคจั่น              

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090085 06/09/2022 - -

5800 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

ประชาชน ตําบลแสนภูดาษ อําเภอบานโพธิ์ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญลักษณ ฤทธิ

เดช      ราคาเสนอ 9,000 

บาท

นางสาวธัญญลักษณ ฤทธิเดช      

ราคาจาง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090086 06/09/2022 - -

5801 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลแสนภูดาษ อําเภอบาน

โพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอินทิรา พิทยานุรักษ

      ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นางสาวอินทิรา พิทยานุรักษ      

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090087 06/09/2022 - -

5802 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลแสนภูดาษ อําเภอบาน

โพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัครพนธ     ศรีวิชา     

        ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นายอัครพนธ     ศรีวิชา            

 ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090088 06/09/2022 - -

5803 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลแสนภูดาษ อําเภอบาน

โพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสูงศักดิ์ นิลศิริ            

       ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นายสูงศักดิ์ นิลศิริ                   

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090089 06/09/2022 - -

5804 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลแสนภูดาษ อําเภอบาน

โพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ     นิชรัตนกุล   

   ราคาเสนอ 15,000 บาท

นายณัฐวุฒิ     นิชรัตนกุล      

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090090 06/09/2022 - -

หนา้ 627



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5805 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลแสนภูดาษ อําเภอบาน

โพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธิฌา สนธิสมพงษ    

    ราคาเสนอ 15,000 บาท

น.ส.ณัฐธิฌา สนธิสมพงษ        

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090091 06/09/2022 - -

5806 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

ประชาชน ตําบลหนองตีนนก อําเภอบานโพธิ์

 จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเด็จ  หริ่มเจริญ       

      ราคาเสนอ 9,000 บาท

นายสมเด็จ  หริ่มเจริญ             

ราคาจาง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090092 06/09/2022 - -

5807 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองตีนนก อําเภอบาน

โพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัทธพงศ  โพธิ์สุวรรณ  

    ราคาเสนอ 15,000 บาท

นายนัทธพงศ  โพธิ์สุวรรณ      

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090093 06/09/2022 - -

5808 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองตีนนก อําเภอบาน

โพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธีธิดา  ฟุงสายชล  

    ราคาเสนอ 15,000 บาท

นางสาวสุธีธิดา  ฟุงสายชล      

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090094 06/09/2022 - -

5809 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองตีนนก อําเภอบาน

โพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มินตรา บุญเคลือบ     

       ราคาเสนอ 15,000 

บาท

น.ส. มินตรา บุญเคลือบ            

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090095 06/09/2022 - -

5810 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองตีนนก อําเภอบาน

โพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรัฏธนพงษ พงษยินดี  

      ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นายปรัฏธนพงษ พงษยินดี        

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090096 06/09/2022 - -

หนา้ 628



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5811 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองตีนนก อําเภอบาน

โพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ไชยมุติ           

        ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นายพงศกร ไชยมุติ                  

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090097 06/09/2022 - -

5812 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (นํานิสิตเขา

รับโลรางวัลการแขงขันการกลาวสุทนทรพจน

 เนื่องในวันรพี วันที่ 8 กันยายน 2565 ณ 

สภาทนายความ พระบรมราชูปถัมภ กรุง

เทพมหนคร)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด    ราคาเสนอ 2,500 

บาท

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด    

ราคาซื้อ 2,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090133 07/09/2022 - -

5813 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง(ไปจายคา

น้ําประปาและคาไฟฟาของอาคารพาณิชย)

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง  ราคาเสนอ 200 บาท

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง  

ราคาซื้อ 200 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090151 09/09/2022 - -

5814 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง โครงการ U2T

 (ชลบุรี 8 ตําบล)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด    ราคาเสนอ 4,000 

บาท

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด    

ราคาซื้อ 4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการ

วิชาการ

13/09/2022 - -

5815 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง โครงการ U2T

 (ระยอง 1 ตําบล)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด    ราคาเสนอ 2,000 

บาท

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด    

ราคาซื้อ 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

โครงการบริการ

วิชาการ

13/09/2022 - -

5816 ขออนุมัติจัดจางเหมาติดตั้งโคมไฟสนามหอ

พระ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

13,880.00 13,880.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เนื่องจํานงค  

   ราคาเสนอ 13,880 บาท

นางสาวสุมารี เนื่องจํานงค     

ราคาจาง 13,880 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090298 19/09/2022 - -

5817 ขออนุมัติจัดจางเหมารถบัสปรับอากาศ เพื่อ

รับ-สงนิสิตโครงการศึกษาดูงาน ณ ประปา

นครหลวง กรุงเทพมหานคร วันที่ 22 

กันยายน 2565

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณณา ทรัพย

เจริญ แทรเวล จํากัด         

                    ราคาเสนอ

 24,000 บาท

บริษัท วรรณณา ทรัพยเจริญ แทร

เวล จํากัด                             

ราคาจาง 24,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0300065090001 20/09/2022 - -

5818 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของ ตําบลมะขามคู อําเภอนิคมพัฒนา

 จังหวัดระยอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ  จันทะ

ไหล    ราคาเสนอ 9,000 

บาท

นางสาวนงลักษณ  จันทะไหล    

ราคาจาง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090303 22/09/2022 - -

หนา้ 629



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5819 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของ ตําบลมะขามคู อําเภอนิคมพัฒนา

 จังหวัดระยอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญภิรมย ทองคํา  

    ราคาเสนอ 9,000 บาท

นางสาวขวัญภิรมย ทองคํา      

ราคาจาง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090304 22/09/2022 - -

5820 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลมะขามคู อําเภอ

นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา อยูนุช      

     ราคาเสนอ 15,000 บาท

นางสาวอภิญญา อยูนุช           

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090305 22/09/2022 - -

5821 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลมะขามคู อําเภอ

นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา เผาอินทร

จันทร  ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นางสาวสุวรรณา เผาอินทรจันทร 

 ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090307 22/09/2022 - -

5822 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลมะขามคู อําเภอ

นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุชัญญา พลไชย        

     ราคาเสนอ 15,000 บาท

น.ส. สุชัญญา พลไชย             

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090308 22/09/2022 - -

5823 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลมะขามคู อําเภอ

นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมน ทันศรี        

    ราคาเสนอ 15,000 บาท

นางสาวณัฐมน ทันศรี            

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090309 22/09/2022 - -

5824 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของ ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง 

จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัศมน ศรีอาริยะ

จันทร     ราคาเสนอ 9,000

 บาท

นางสาวรัศมน ศรีอาริยะจันทร    

 ราคาจาง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090310 22/09/2022 - -

หนา้ 630



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5825 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของ ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง 

จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทีโม สตอบ               

      ราคาเสนอ 9,000 บาท

นายทีโม สตอบ                     

ราคาจาง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090311 22/09/2022 - -

5826 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลบานเกา อําเภอ

พานทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคีตภัทร    มูลมา    

       ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นางสาวคีตภัทร    มูลมา           

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090312 22/09/2022 - -

5827 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลบานเกา อําเภอ

พานทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนธิตา    บูสีหา     

      ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นางสาวเนธิตา    บูสีหา           

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090313 22/09/2022 - -

5828 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลบานเกา อําเภอ

พานทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรดา เสวกาพานิช  

    ราคาเสนอ 15,000 บาท

นางสาววรดา เสวกาพานิช      

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090314 22/09/2022 - -

5829 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลบานเกา อําเภอ

พานทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสราวัลย จันทภา

รินทร  ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นางสาวอริสราวัลย จันทภารินทร 

 ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090315 22/09/2022 - -

5830 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลบานเกา อําเภอ

พานทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน ออทอ

มาตย      ราคาเสนอ 

15,000 บาท

นางสาวนารีรัตน ออทอมาตย      

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090316 22/09/2022 - -

หนา้ 631



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5831 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของ ตําบลบางนาง อําเภอพานทอง 

จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยนุช สารภี         

     ราคาเสนอ 9,000 บาท

นางสาวปยนุช สารภี              

ราคาจาง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090317 22/09/2022 - -

5832 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลบางนาง อําเภอ

พานทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร    อภิเศรษฐกูล

      ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นายธนภัทร    อภิเศรษฐกูล      

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090318 22/09/2022 - -

5833 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลบางนาง อําเภอ

พานทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสวรรณ  ใจธรรม

     ราคาเสนอ 15,000 บาท

นางสาวนภัสวรรณ  ใจธรรม     

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090319 22/09/2022 - -

5834 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลบางนาง อําเภอ

พานทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพันธุพญา     ทรทึก     

       ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นายพันธุพญา     ทรทึก            

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090320 22/09/2022 - -

5835 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลบางนาง อําเภอ

พานทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฬารัตน     สุมา

ไทย   ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นางสาวจุฬารัตน     สุมาไทย   

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090321 22/09/2022 - -

5836 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลบางนาง อําเภอ

พานทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวภัทร อภิเศรษฐ

กูล     ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นางสาวนวภัทร อภิเศรษฐกูล     

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090322 22/09/2022 - -

หนา้ 632



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5837 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของ ตําบลโคกขี้หนอน อําเภอพานทอง

 จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนันพัชร  วิบูลย

พันธุ      ราคาเสนอ 9,000

 บาท

นางสาวธนันพัชร  วิบูลยพันธุ      

ราคาจาง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090323 22/09/2022 - -

5838 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของ ตําบลโคกขี้หนอน อําเภอพานทอง

 จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญทิพย  ศิริรักษ

     ราคาเสนอ 9,000 บาท

นางสาวเบญญทิพย  ศิริรักษ     

ราคาจาง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090324 22/09/2022 - -

5839 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของ ตําบลโคกขี้หนอน อําเภอพานทอง

 จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญรัตน สนิทใจรัก

     ราคาเสนอ 9,000 บาท

นางสาวกัญญรัตน สนิทใจรัก     

ราคาจาง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090325 22/09/2022 - -

5840 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลโคกขี้หนอน 

อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรญาณี     ผาสุข   

       ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นางสาวพรญาณี     ผาสุข         

 ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090326 22/09/2022 - -

5841 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลโคกขี้หนอน 

อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนิกา     แชมนิล    

      ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นางสาวธนิกา     แชมนิล          

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090327 22/09/2022 - -

5842 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลโคกขี้หนอน 

อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนัดดา จันทรผล    

    ราคาเสนอ 15,000 บาท

นางสาววนัดดา จันทรผล        

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090328 22/09/2022 - -

หนา้ 633



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5843 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลโคกขี้หนอน 

อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ นิ่มธานี    

      ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นางสาวอรวรรณ นิ่มธานี          

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090329 22/09/2022 - -

5844 ขออนุมัติจางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตต

จบใหม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ของ ตําบลโคกขี้หนอน 

อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา ยุนประยงค  

   ราคาเสนอ 15,000 บาท

นางสาวอารียา ยุนประยงค     

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090330 22/09/2022 - -

5845 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลบางหัก อําเภอพานทอง

 จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัยวริญ     บุนนาค 

    ราคาเสนอ 15,000 บาท

นางสาวอัยวริญ     บุนนาค       

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090331 23/09/2022 - -

5846 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลบางหัก อําเภอพานทอง

 จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติกาญจน   นินบา

รันทร  ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นางสาวฐิติกาญจน   นินบารันทร 

 ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090332 23/09/2022 - -

5847 ขออนุมัติจัดจางทําตรายาง 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค         

        ราคาเสนอ 200 บาท

รานแสนสุขกราฟฟค                

 ราคาจาง 200 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090333 23/09/2022 - -

5848 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลบางหัก อําเภอพานทอง

 จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทวัฒน ภูระหงษ     

       ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นายนนทวัฒน ภูระหงษ            

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090334 23/09/2022 - -

หนา้ 634



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5849 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลบางหัก อําเภอพานทอง

 จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาราภรณ มะสิโก

วา     ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นางสาวญาราภรณ มะสิโกวา     

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090335 23/09/2022 - -

5850 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลบางหัก อําเภอพานทอง

 จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพ็คทรียา วนาไพร 

   ราคาเสนอ 15,000 บาท

นางสาวแพ็คทรียา วนาไพร    

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090336 23/09/2022 - -

5851 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

ประชาชน ตําบลเกาะลอย อําเภอพานทอง 

จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงษ     มัสสา      

     ราคาเสนอ 9,000 บาท

นายสิทธิพงษ     มัสสา           

ราคาจาง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090337 23/09/2022 - -

5852 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

ประชาชน ตําบลเกาะลอย อําเภอพานทอง 

จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน     พันธเรือง   

        ราคาเสนอ 9,000 

บาท

นายธีรวัฒน     พันธเรือง          

 ราคาจาง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090338 23/09/2022 - -

5853 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

ประชาชน ตําบลเกาะลอย อําเภอพานทอง 

จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ สุดคําภา          

        ราคาเสนอ 9,000 

บาท

นายสมยศ สุดคําภา                 

 ราคาจาง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090339 23/09/2022 - -

5854 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

ประชาชน ตําบลเกาะลอย อําเภอพานทอง 

จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล อุยสุวรรณ    

       ราคาเสนอ 9,000 บาท

นางสาวนฤมล อุยสุวรรณ          

 ราคาจาง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090340 23/09/2022 - -

หนา้ 635



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5855 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะลอย อําเภอพาน

ทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริศนา     วงษสิทธิ์

      ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นางสาวปริศนา     วงษสิทธิ์      

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090341 23/09/2022 - -

5856 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะลอย อําเภอพาน

ทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต     สมสถาน    

      ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นายธนกฤต     สมสถาน          

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090342 23/09/2022 - -

5857 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะลอย อําเภอพาน

ทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา     ฉิมชาติ 

    ราคาเสนอ 15,000 บาท

นางสาวเจนจิรา     ฉิมชาติ     

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090343 23/09/2022 - -

5858 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะลอย อําเภอพาน

ทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนัญชิดา     สัจจัง  

   ราคาเสนอ 15,000 บาท

นางสาวชนัญชิดา     สัจจัง     

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090344 23/09/2022 - -

5859 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะลอย อําเภอพาน

ทอง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร สุทโธ              

     ราคาเสนอ 15,000 บาท

นายธนกร สุทโธ                   

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090345 23/09/2022 - -

5860 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง

 จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกร     คงลัดดา       

      ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นายศุภกร     คงลัดดา             

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090346 23/09/2022 - -

หนา้ 636



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5861 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง

 จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติ     คงลัดดา        

    ราคาเสนอ 15,000 บาท

นายกิตติ     คงลัดดา            

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090347 23/09/2022 - -

5862 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง

 จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัทรวดี คุณใหญ         

       ราคาเสนอ 15,000 

บาท

น.ส.ภัทรวดี คุณใหญ                

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090348 23/09/2022 - -

5863 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง

 จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทนัช     ยืนนาน 

     ราคาเสนอ 15,000 บาท

นางสาวนันทนัช     ยืนนาน      

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090349 23/09/2022 - -

5864 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง

 จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ นพรัตนาพร นางสาวจุฑามาศ นพรัตนาพร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090350 23/09/2022 - -

5865 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

ประชาชน ตําบลแสนภูดาษ อําเภอบานโพธิ์ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยยนันต นาคจั่น        

      ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นายชัยยนันต นาคจั่น              

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090351 23/09/2022 - -

5866 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

ประชาชน ตําบลแสนภูดาษ อําเภอบานโพธิ์ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญลักษณ ฤทธิ

เดช      ราคาเสนอ 9,000 

บาท

นางสาวธัญญลักษณ ฤทธิเดช      

ราคาจาง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090352 23/09/2022 - -

หนา้ 637



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5867 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลแสนภูดาษ อําเภอบาน

โพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอินทิรา พิทยานุรักษ

      ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นางสาวอินทิรา พิทยานุรักษ      

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090353 23/09/2022 - -

5868 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลแสนภูดาษ อําเภอบาน

โพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัครพนธ     ศรีวิชา     

        ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นายอัครพนธ     ศรีวิชา            

 ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090354 23/09/2022 - -

5869 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลแสนภูดาษ อําเภอบาน

โพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสูงศักดิ์ นิลศิริ            

       ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นายสูงศักดิ์ นิลศิริ                   

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090355 23/09/2022 - -

5870 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลแสนภูดาษ อําเภอบาน

โพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ     นิชรัตนกุล   

   ราคาเสนอ 15,000 บาท

นายณัฐวุฒิ     นิชรัตนกุล      

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090356 23/09/2022 - -

5871 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลแสนภูดาษ อําเภอบาน

โพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธิฌา สนธิสมพงษ    

    ราคาเสนอ 15,000 บาท

น.ส.ณัฐธิฌา สนธิสมพงษ        

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090357 23/09/2022 - -

5872 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

ประชาชน ตําบลหนองตีนนก อําเภอบานโพธิ์

 จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเด็จ  หริ่มเจริญ       

      ราคาเสนอ 9,000 บาท

นายสมเด็จ  หริ่มเจริญ             

ราคาจาง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090358 23/09/2022 - -

หนา้ 638



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5873 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองตีนนก อําเภอบาน

โพธิ์ จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัทธพงศ     โพธิ์

สุวรรณ     ราคาเสนอ 

15,000 บาท

นายนัทธพงศ     โพธิ์สุวรรณ    

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090359 23/09/2022 - -

5874 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองตีนนก อําเภอบาน

โพธิ์ จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธีธิดา  ฟุงสายชล  

    ราคาเสนอ 15,000 บาท

นางสาวสุธีธิดา  ฟุงสายชล      

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090360 23/09/2022 - -

5875 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองตีนนก อําเภอบาน

โพธิ์ จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมินตรา บุญเคลือบ  

      ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นางสาวมินตรา บุญเคลือบ     

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090361 23/09/2022 - -

5876 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองตีนนก อําเภอบาน

โพธิ์ จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรัฏธนพงษ พงษยินดี  

      ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นายปรัฏธนพงษ พงษยินดี        

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090362 23/09/2022 - -

5877 ขออนุมัติจางเหมาบริการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประเภท

บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองตีนนก อําเภอบาน

โพธิ์ จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ไชยมุติ           

        ราคาเสนอ 15,000 

บาท

นายพงศกร ไชยมุติ                  

ราคาจาง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0300065090363 23/09/2022 - -

5878 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานในสาขา

ออกแบบผลิตภัณฑ และ นิเทศศิลป

10,120.00 10,120.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล 

ที ช็อป

หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล ที ช็อป ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090002 01/09/2022 - -

5879 ขอจัดซื้อหมึกพิมพ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท เซอรวิส 

โดย จีระนันท กฤตภาส

รุงโรจน

ที.พี.เอส. เบสท เซอรวิส โดย จี

ระนันท กฤตภาสรุงโรจน

ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090003 01/09/2022 - -

หนา้ 639



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5880 ขอจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประจําเดือนกันยายน 

 2565

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด (มหาชน)

 , บริษัท เบสท เอ็นเนอรี่ยี่ 

พลัส จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคา

ปลีก จํากัด (มหาชน) , บริษัท 

เบสท เอ็นเนอรี่ยี่ พลัส จํากัด 

(มหาชน)

ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090004 01/09/2022 - -

5881 ขอจัดจางซอมเครื่องสํารองไฟ 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090001 01/09/2022 - -

5882 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคดวย

เศรษฐกิจ BCG ประเภทประชาชน  เดือน

สิงหาคม 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรกมล   เนินทราย นางสาววรกมล   เนินทราย ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090027 05/09/2022 - -

5883 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคดวย

เศรษฐกิจ BCG ประเภทประชาชน  เดือน

สิงหาคม 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชชาอร   เลิศวรา

ยุทธ

นางสาวพิชชาอร   เลิศวรายุทธ ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090026 05/09/2022 - -

5884 ขอจัดจางเหมาบริการจัดทําบายศรีตน และ 

จัดทําเครื่องบวงสรวงในการจัดทําโครงการ

ไหวครูศิลปะ ประจําป 2565

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญตา  สุดเสนห นางสาวขวัญตา  สุดเสนห ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090021 05/09/2022 - -

5885 ขอจัดจางเหมาบริการตกแตงสถานที่ ในการ

จัดทําโครงการไหวครูศิลปะ ประจําป 2565

14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกวินท  แถมกลาง นายกวินท  แถมกลาง ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090024 05/09/2022 - -

5886 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคดวย

เศรษฐกิจ BCG ประเภทประชาชน  เดือน

สิงหาคม 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชาลิสา  พุฒแกว นางสาวชาลิสา  พุฒแกว ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090025 05/09/2022 - -

5887 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคดวย

เศรษฐกิจ BCG ประเภทประชาชน  เดือน

สิงหาคม 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สมคิด รามณู น.ส.สมคิด รามณู ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090028 05/09/2022 - -

หนา้ 640



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5888 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคดวย

เศรษฐกิจ BCG ประเภทประชาชน  เดือน

สิงหาคม 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรินทร สุนทรวิศรุต นายวรินทร สุนทรวิศรุต ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090030 05/09/2022 - -

5889 ขอจัดจางคาเจาพิธี ในการจัดทําโครงการ

ไหวครูศิลปะ ประจําป 2565

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ  วงศอัศวนฤมล นายสมบัติ  วงศอัศวนฤมล ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090023 05/09/2022 - -

5890 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคดวย

เศรษฐกิจ BCG ประเภทบัณฑิตจบใหม  

เดือนสิงหาคม 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงศ อินทวงศ นายสิทธิพงศ อินทวงศ ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090020 05/09/2022 - -

5891 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคดวย

เศรษฐกิจ BCG ประเภทบัณฑิตจบใหม  

เดือนสิงหาคม 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริพร ทองงาม น.ส.ศิริพร ทองงาม ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090018 05/09/2022 - -

5892 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคดวย

เศรษฐกิจ BCG ประเภทบัณฑิตจบใหม  

เดือนสิงหาคม 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย เรืองเดช นายศุภชัย เรืองเดช ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090019 05/09/2022 - -

5893 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคดวย

เศรษฐกิจ BCG ประเภทประชาชน  เดือน

สิงหาคม 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติ หมวกสีปาน นายสันติ หมวกสีปาน ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090029 05/09/2022 - -

5894 ขอจางเหมาวงปพาทย ในการจัดทําโครงการ

ไหวครูศิลปะ ประจําป 2565

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ  การะกิจ นายณัฐวุฒิ  การะกิจ ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090022 05/09/2022 - -

5895 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคดวย

เศรษฐกิจ BCG ประเภทบัณฑิตจบใหม  

เดือนสิงหาคม 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภิลดา หาญณรงค น.ส. อภิลดา หาญณรงค ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090012 05/09/2022 - -

หนา้ 641



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5896 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคดวย

เศรษฐกิจ BCG ประเภทบัณฑิตจบใหม  

เดือนสิงหาคม 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ  ขาวสวรรค นายสหรัฐ  ขาวสวรรค ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090010 05/09/2022 - -

5897 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคดวย

เศรษฐกิจ BCG ประเภทบัณฑิตจบใหม  

เดือนสิงหาคม 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรเพ็ญ  สมคีรีวัฒน นางสาวพรเพ็ญ  สมคีรีวัฒน ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090011 05/09/2022 - -

5898 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคดวย

เศรษฐกิจ BCG ประเภทบัณฑิตจบใหม  

เดือนสิงหาคม 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกริญญา แวววับศรี นางสาวกริญญา แวววับศรี ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090009 05/09/2022 - -

5899 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคดวย

เศรษฐกิจ BCG ประเภทประชาชน  เดือน

สิงหาคม 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญฤทธิ์ ศรีอุไร นายบุญฤทธิ์ ศรีอุไร ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090031 06/09/2022 - -

5900 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคดวย

เศรษฐกิจ BCG ประเภทประชาชน  เดือน

สิงหาคม 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.บัวสวรรค สาลาสุตา น.ส.บัวสวรรค สาลาสุตา ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090032 06/09/2022 - -

5901 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคดวย

เศรษฐกิจ BCG ประเภทประชาชน  เดือน

สิงหาคม 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐณิชา หงษนอย น.ส.ณัฐณิชา หงษนอย ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090033 06/09/2022 - -

5902 ขออนุมัติจางปรับปรุงหองปฏิบัติการทางดาน

แกว

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิคม ดีพรอม นายนิคม ดีพรอม ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090067 08/09/2022 - -

หนา้ 642



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5903 ขออนุมัติจัดจางทําปายประชาสัมพันธ 

โครงการเชิดชูเกียรติใหกับนิสิตผูมีผลการ

เรียนดี นิสิตผูสรางชื่อเสืยงและคุณประโยชน

ศิษยเกาดีเดน และผูมีอุปการคุณตอคณะ

ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประจําปการศึกษา 2565

5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090076 09/09/2022 - -

5904 ขอจัดจางซอมชุดความรอน เครื่อง HP 

LaserJet Color M551

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท เซอรวิส 

โดย จีระนันท กฤตภาส

รุงโรจน

ที.พี.เอส. เบสท เซอรวิส โดย จี

ระนันท กฤตภาสรุงโรจน

ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090078 09/09/2022 - -

5905 ขอจัดจางซอมครุภัณฑ  สาขาเซรามิกส 15,819.95 15,819.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรเกษมจักรกลซี

รามิค จํากัด

บริษัท เพชรเกษมจักรกลซีรามิค 

จํากัด

ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090077 09/09/2022 - -

5906 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานในคณะ

ศิลปกรรมศาสตร

5,788.34 5,788.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด ,รานจานชามบางแสน

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ,

รานจานชามบางแสน

ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090079 12/09/2022 - -

5907 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานในคณะ

ศิลปกรรมศาสตร

1,530.10 1,530.10 เฉพาะเจาะจง เสียงศักดิ์บล็อค เสียงศักดิ์บล็อค ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090081 12/09/2022 - -

5908 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการ

สอนในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ

690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี  วี ไอ จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เอส พี  วี ไอ จํากัด 

(มหาชน)

ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090080 12/09/2022 - -

5909 ขอจัดจางเหมาบริการติดตั้งปมน้ําและถังเก็บ

น้ํา อุปกรณกระจายสัญญาสาขาจิตรกรรม

30,281.00 30,281.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090082 12/09/2022 - -

5910 งานปรับปรุงศูนยวิจัยศิลปะการออกแบบ

และวัฒนธรรมบูรพา

3,788,800.00 ######### ประกวด

ราคา

อิเล็กทรอนิกส

 (e-bidding)

บริษัท กอแกวชลบุรี จํากัด บริษัท กอแกวชลบุรี จํากัด ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PO0800065090002 13/09/2022 - -

5911 ขอจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ สาขานิเทศ

ศิลป สาขาออกแบบ สาขาจิตรกรรม

95,100.00 95,100.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญรวม ตากิ่มนอก นายบุญรวม ตากิ่มนอก ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PO0800065090003 14/09/2022 - -

5912 ขอจัดซื้อสาย HDMI เพื่อใชในการตอ

สัญญาณถายภาพกลองวีดีโอ

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล 

ที ช็อป

หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล ที ช็อป ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090094 14/09/2022 - -

5913 ขอจัดซื้อหมึกพิมพเพื่อใชในการจัดทํางานใน

คณะศิลปกรรมศาสตร

13,589.00 13,589.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.ดี ริช จํากัด บริษัท เอส.เค.ดี ริช จํากัด ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090093 14/09/2022 - -

หนา้ 643



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5914 ขอจัดจางซอมแซมหองเรียน สาขาเซรามิกส 59,500.00 59,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนิคม ดีพรอม นายนิคม ดีพรอม ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090129 15/09/2022 - -

5915 ขอจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศในสํานักงาน

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

19,050.00 19,050.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญรวม ตากิ่มนอก นายบุญรวม ตากิ่มนอก ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090141 16/09/2022 - -

5916 ขอจัดซื้อแกส เพื่อใชในการจัดการเรียนการ

สอนในสาขาเซรามิกส

1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง รานพิชสินีพาณิชย รานพิชสินีพาณิชย ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090152 19/09/2022 - -

5917 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคดวย

เศรษฐกิจ BCG ประเภทประชาชน  เดือน

กันยายน 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรกมล   เนินทราย นางสาววรกมล   เนินทราย ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090170 23/09/2022 - -

5918 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคดวย

เศรษฐกิจ BCG ประเภทประชาชน  เดือน

กันยายน 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญฤทธิ์ ศรีอุไร นายบุญฤทธิ์ ศรีอุไร ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090174 23/09/2022 - -

5919 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคดวย

เศรษฐกิจ BCG ประเภทประชาชน  เดือน

กันยายน 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรินทร สุนทรวิศรุต นายวรินทร สุนทรวิศรุต ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090173 23/09/2022 - -

5920 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคดวย

เศรษฐกิจ BCG ประเภทประชาชน  เดือน

กันยายน 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติ หมวกสีปาน นายสันติ หมวกสีปาน ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090172 23/09/2022 - -

5921 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคดวย

เศรษฐกิจ BCG ประเภทประชาชน  เดือน

กันยายน 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชชาอร   เลิศวรา

ยุทธ

นางสาวพิชชาอร   เลิศวรายุทธ ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090169 23/09/2022 - -

5922 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคดวย

เศรษฐกิจ BCG ประเภทประชาชน  เดือน

กันยายน 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชาลิสา  พุฒแกว นางสาวชาลิสา  พุฒแกว ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090168 23/09/2022 - -

หนา้ 644



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5923 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคดวย

เศรษฐกิจ BCG ประเภทประชาชน  เดือน

กันยายน 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สมคิด รามณู น.ส.สมคิด รามณู ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090171 23/09/2022 - -

5924 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคดวย

เศรษฐกิจ BCG ประเภทประชาชน  เดือน

กันยายน 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.บัวสวรรค สาลาสุตา น.ส.บัวสวรรค สาลาสุตา ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090175 23/09/2022 - -

5925 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคดวย

เศรษฐกิจ BCG ประเภทประชาชน  เดือน

กันยายน 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐณิชา หงษนอย น.ส.ณัฐณิชา หงษนอย ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090176 23/09/2022 - -

5926 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคดวย

เศรษฐกิจ BCG ประเภทบัณฑิตจบใหม  

เดือนกันยายน 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภิลดา หาญณรงค น.ส. อภิลดา หาญณรงค ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090166 23/09/2022 - -

5927 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคดวย

เศรษฐกิจ BCG ประเภทบัณฑิตจบใหม  

เดือนกันยายน 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริพร ทองงาม น.ส.ศิริพร ทองงาม ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090162 23/09/2022 - -

5928 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคดวย

เศรษฐกิจ BCG ประเภทบัณฑิตจบใหม  

เดือนกันยายน 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงศ อินทวงศ นายสิทธิพงศ อินทวงศ ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090163 23/09/2022 - -

5929 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคดวย

เศรษฐกิจ BCG ประเภทบัณฑิตจบใหม  

เดือนกันยายน 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ  ขาวสวรรค นายสหรัฐ  ขาวสวรรค ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090165 23/09/2022 - -

หนา้ 645



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5930 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคดวย

เศรษฐกิจ BCG ประเภทบัณฑิตจบใหม  

เดือนกันยายน 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกริญญา แวววับศรี นางสาวกริญญา แวววับศรี ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090167 23/09/2022 - -

5931 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคดวย

เศรษฐกิจ BCG ประเภทบัณฑิตจบใหม  

เดือนกันยายน 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรเพ็ญ  สมคีรีวัฒน นางสาวพรเพ็ญ  สมคีรีวัฒน ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090161 23/09/2022 - -

5932 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคดวย

เศรษฐกิจ BCG ประเภทบัณฑิตจบใหม  

เดือนกันยายน 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย เรืองเดช นายศุภชัย เรืองเดช ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090164 23/09/2022 - -

5933 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานใน

สํานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท เซอรวิส 

โดย จีระนันท กฤตภาส

รุงโรจน

ที.พี.เอส. เบสท เซอรวิส โดย จี

ระนันท กฤตภาสรุงโรจน

ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090178 26/09/2022 - -

5934 ขอจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศสาขาเซรา

มิกส และสาขาบัณฑิตศึกษา

37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญรวม ตากิ่มนอก นายบุญรวม ตากิ่มนอก ราคาที่ไดมาจากการสืบราจาก

ทองตลาด

PR0800065090177 26/09/2022 - -

5935 ขออนุมัติเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิง เดือน 

กันยายน 2565

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090001 01/09/2022 - -

5936 ขออนุมัติเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิง เดือน 

กันยายน 2565

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ปโตรเลียม 2016 จํากัด,

หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

บ.ปโตรเลียม 2016 จํากัด,หาง

หุนสวนจํากัด วงศทรายทอง

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090002 01/09/2022 - -

5937 ขออนุมัติเบิกเงินคาจัดทําเลมสรุปโครงการ 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090061 02/09/2022 - -

5938 ขออนุมัติเบิกเงินคาจัดทําเลมขอมูลศิษยเกา 2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090060 02/09/2022 - -

5939 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.มาบไผ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภักคฐิตา แคทอง นางสาวภักคฐิตา แคทอง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090039 05/09/2022 - -

หนา้ 646



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5940 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

รถจักรยานยนต เดือน ก.ย 2565

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090062 05/09/2022 - -

5941 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุการเรียนการสอน

รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข

และอนามัยสิ่งแวดลอม 1

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานรวยภัณฑลาน,รานสุทัศ

พลาสติก,หจก.ชลบุรี ว.

พานิช,บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่

 จํากัด

รานรวยภัณฑลาน,รานสุทัศ

พลาสติก,หจก.ชลบุรี ว.พานิช,บ.

บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090063 05/09/2022 - -

5942 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.หมอนนาง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง เสาวภา นาควัชรางกูร เสาวภา นาควัชรางกูร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090026 05/09/2022 - -

5943 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.หมอนนาง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัญญา เมฆมหัศจรรย นายสัญญา เมฆมหัศจรรย เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090027 05/09/2022 - -

5944 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.หมอนนาง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ โมงกอน นายธรรมนูญ โมงกอน เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090023 05/09/2022 - -

5945 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.หมอนนาง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศินี พลราษฎร นางสาวเกศินี พลราษฎร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090025 05/09/2022 - -

5946 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.หมอนนาง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุตาภัทร อายุวัฒน นางสาวสุตาภัทร อายุวัฒน เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090028 05/09/2022 - -

5947 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.วัดสุวรรณ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัททา เฉื่อยฉ่ํา นางสาวสุภัททา เฉื่อยฉ่ํา เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090058 05/09/2022 - -

หนา้ 647



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5948 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.วัดสุวรรณ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑิดา เภาจี๋ นางสาวมณฑิดา เภาจี๋ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090057 05/09/2022 - -

5949 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.วัดสุวรรณ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทมา พงษเถื่อน นางสาวปทมา พงษเถื่อน เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090056 05/09/2022 - -

5950 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.วัดสุวรรณ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตวิสุทธิ์ โรจน

เรืองรอง

นางสาวจิตวิสุทธิ์ โรจนเรืองรอง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090059 05/09/2022 - -

5951 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.มาบไผ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุขวัฒน หอมชื่น นายสุขวัฒน หอมชื่น เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090040 05/09/2022 - -

5952 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.มาบไผ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีรัตน อรรถ

จริยาพร

นางสาวอารีรัตน อรรถจริยาพร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090041 05/09/2022 - -

5953 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.มาบไผ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัสวดี เจริญสุข นางสาวสุรัสวดี เจริญสุข เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090043 05/09/2022 - -

5954 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.มาบไผ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนถชา  โชติกาวินทร นางสาวนถชา  โชติกาวินทร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090042 05/09/2022 - -

หนา้ 648



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5955 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.ทับมา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. หทัยวรรณ วรโชติธนฐร น.ส. หทัยวรรณ วรโชติธนฐร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090044 05/09/2022 - -

5956 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.ทับมา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารณี สุวิเศษ นางสาวดารณี สุวิเศษ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090047 05/09/2022 - -

5957 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.ทับมา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทิวรรธน เขตตวัฒน นายนันทิวรรธน เขตตวัฒน เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090046 05/09/2022 - -

5958 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.ทับมา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาสาวกาญจนา วงศสมศรี นาสาวกาญจนา วงศสมศรี เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090045 05/09/2022 - -

5959 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.มาบไผ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญา สุขเจริญ นางสาวธัญญา สุขเจริญ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090035 05/09/2022 - -

5960 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.มาบไผ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปถยานี แสวงศิลป นางสาวปถยานี แสวงศิลป เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090036 05/09/2022 - -

5961 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.มาบไผ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัยพร ทองแทง นางสาววลัยพร ทองแทง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090037 05/09/2022 - -

หนา้ 649



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5962 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.มาบไผ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกัญญา บุญยาน นางสาวศิริกัญญา บุญยาน เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090038 05/09/2022 - -

5963 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.มาบไผ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอลิษา จีนโกว นางสาวอลิษา จีนโกว เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090033 05/09/2022 - -

5964 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.วัดสุวรรณ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.โยษิตา วงษบุบผา น.ส.โยษิตา วงษบุบผา เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090052 05/09/2022 - -

5965 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.วัดสุวรรณ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลิตา ปูนทอง นางสาวชลิตา ปูนทอง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090053 05/09/2022 - -

5966 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.วัดสุวรรณ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิสาข ละอองออน นางสาววันวิสาข ละอองออน เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090055 05/09/2022 - -

5967 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.วัดสุวรรณ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริโชค ประทุมทอง นายศิริโชค ประทุมทอง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090054 05/09/2022 - -

5968 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.หมอนนาง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานดา บุญขุนทด นางสาวกานดา บุญขุนทด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090021 05/09/2022 - -

หนา้ 650



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5969 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.หมอนนาง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล พูลสวัสดิ์ นางสาวดวงกมล พูลสวัสดิ์ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090019 05/09/2022 - -

5970 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.หมอนนาง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชราภา นามวงษ นางสาวพัชราภา นามวงษ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090018 05/09/2022 - -

5971 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.หมอนนาง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงทิพย ศิริพิพัฒน

ไพสิฐ

นางสาวรุงทิพย ศิริพิพัฒนไพสิฐ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090020 05/09/2022 - -

5972 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.หมอนนาง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรดา ฮองตน นางสาววรดา ฮองตน เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090022 05/09/2022 - -

5973 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.ทับมา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชวัลกร เฉียบแหลม นางชวัลกร เฉียบแหลม เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090051 05/09/2022 - -

5974 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.ทับมา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปวริศา ปมลื้อ นางปวริศา ปมลื้อ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090048 05/09/2022 - -

5975 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.ทับมา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัชฎา แกวเรือง นางสาวชัชฎา แกวเรือง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090049 05/09/2022 - -

หนา้ 651



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5976 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.ทับมา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพชรวัฒน วัฒนศาสตร นายพชรวัฒน วัฒนศาสตร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090050 05/09/2022 - -

5977 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมารถในพื้นที่ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสริมศักดิ์  หมื่นศรี นายเสริมศักดิ์  หมื่นศรี เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090067 06/09/2022 - -

5978 ขออนุมัติเบิกเงินคากระเชาของที่ระลึก 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริภรณ  เดชสุภา นางศิริภรณ  เดชสุภา เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090069 06/09/2022 - -

5979 ขออนุมัติเบิกเงินคาหมึกพิมพเลเซอร HP 78A 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090065 06/09/2022 - -

5980 ขออนุมัติเบิกเงินคาตออายุ Domain และตอ

อายุ Housting

2,193.50 2,193.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทเทิล ดิจิตอล อิน

โนเวชั่น จํากัด

บริษัท โทเทิล ดิจิตอล อินโนเวชั่น

 จํากัด

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090064 06/09/2022 - -

5981 ขออนุมัติเบิกเงินคาปายไวนิลชื่อโครงการ 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090068 06/09/2022 - -

5982 ขออนุมัติเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง โครงการ

ฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090066 06/09/2022 - -

5983 ขออนุมัติเบิกเงินคาเลมคูมือออกฝก 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090070 06/09/2022 - -

5984 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมฝาหอง 106 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย พรอมมูล นายสมชาย พรอมมูล เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090078 07/09/2022 - -

5985 ขออนุมัติเบิกเงินคาตัดแตงตนไมและตัดหญา

รอบอาคารมหิตลาธิเบศรและหอประชุม

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุรงค  ละกะเตบ นายจตุรงค  ละกะเตบ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090072 07/09/2022 - -

5986 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมทอหองน้ําชั้น 1,2 

และหอง 106

13,749.00 13,749.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย พรอมมูล นายสมชาย พรอมมูล เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090080 07/09/2022 - -

5987 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องปรับอากาศ

หองเรียน 301 และ 117

13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินเตอร โฮม เซอรวิส หจก. อินเตอร โฮม เซอรวิส เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090082 08/09/2022 - -

5988 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เดือน

 ก.ย 2565

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ปโตรเลียม 2016 จํากัด,

หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

บ.ปโตรเลียม 2016 จํากัด,หาง

หุนสวนจํากัด วงศทรายทอง

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090083 09/09/2022 - -

หนา้ 652



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

5989 ขออนุมัติเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิงเติมน้ํามัน

รถรับสงคณาจารย บุคลากรและนิสิตลงพื้นที่

ในการออกฝกภาคสนาม ครั้งที่ 2

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090103 16/09/2022 - -

5990 ขออนุมัติเบิกเงินคาหลอดไฟและปลอกลอย

ปลั๊กรางคู

2,384.00 2,384.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค รานกฤษณ อีเลคทริค เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090106 16/09/2022 - -

5991 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุใชในโครงการฝก

ประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีฟารมาซี จํากัด,ราน 888

 รวงขาวพาณิช,บ.บัณฑิตส

เตชั่นเนอรี่ จํากัด

บ.ดีฟารมาซี จํากัด,ราน 888 รวง

ขาวพาณิช,บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090104 16/09/2022 - -

5992 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมารถในพื้นที่ ของ

โครงการฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข

ในชุมชน

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสริมศักดิ์  หมื่นศรี นายเสริมศักดิ์  หมื่นศรี เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090105 16/09/2022 - -

5993 ขออนุมัติเบิกเงินคากระดาษชําระมวนใหญ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

บ.สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090112 19/09/2022 - -

5994 ขออนุมัติเบิกเงินคาเอกสารแบบสอบถาม

รายวิชา 70144159

1,485.00 1,485.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090111 19/09/2022 - -

5995 ขออนุมัติเบิกเงินคาพวงมาลา 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน Kalaya ราน Kalaya เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090113 21/09/2022 - -

5996 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090114 21/09/2022 - -

5997 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.ทับมา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาสาวกาญจนา วงศสมศรี นาสาวกาญจนา วงศสมศรี เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090137 23/09/2022 - -

5998 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.มาบไผ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญา สุขเจริญ นางสาวธัญญา สุขเจริญ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090127 23/09/2022 - -

5999 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.มาบไผ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปถยานี แสวงศิลป นางสาวปถยานี แสวงศิลป เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090128 23/09/2022 - -

หนา้ 653



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6000 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.มาบไผ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัยพร ทองแทง นางสาววลัยพร ทองแทง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090129 23/09/2022 - -

6001 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.มาบไผ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกัญญา บุญยาน นางสาวศิริกัญญา บุญยาน เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090130 23/09/2022 - -

6002 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.มาบไผ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอลิษา จีนโกว นางสาวอลิษา จีนโกว เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090126 23/09/2022 - -

6003 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.วัดสุวรรณ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.โยษิตา วงษบุบผา น.ส.โยษิตา วงษบุบผา เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090146 23/09/2022 - -

6004 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.วัดสุวรรณ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลิตา ปูนทอง นางสาวชลิตา ปูนทอง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090147 23/09/2022 - -

6005 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.วัดสุวรรณ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิสาข ละอองออน นางสาววันวิสาข ละอองออน เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090149 23/09/2022 - -

6006 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.วัดสุวรรณ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริโชค ประทุมทอง นายศิริโชค ประทุมทอง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090148 23/09/2022 - -

หนา้ 654



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6007 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.หมอนนาง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานดา บุญขุนทด นางสาวกานดา บุญขุนทด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090119 23/09/2022 - -

6008 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.หมอนนาง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล พูลสวัสดิ์ นางสาวดวงกมล พูลสวัสดิ์ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090117 23/09/2022 - -

6009 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.หมอนนาง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชราภา นามวงษ นางสาวพัชราภา นามวงษ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090116 23/09/2022 - -

6010 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.หมอนนาง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงทิพย ศิริพิพัฒน

ไพสิฐ

นางสาวรุงทิพย ศิริพิพัฒนไพสิฐ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090118 23/09/2022 - -

6011 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.หมอนนาง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรดา ฮองตน นางสาววรดา ฮองตน เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090120 23/09/2022 - -

6012 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.ทับมา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชวัลกร เฉียบแหลม นางชวัลกร เฉียบแหลม เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090143 23/09/2022 - -

6013 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.ทับมา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปวริศา ปมลื้อ นางปวริศา ปมลื้อ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090140 23/09/2022 - -

หนา้ 655



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6014 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.ทับมา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัชฎา แกวเรือง นางสาวชัชฎา แกวเรือง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090141 23/09/2022 - -

6015 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.ทับมา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพชรวัฒน วัฒนศาสตร นายพชรวัฒน วัฒนศาสตร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090142 23/09/2022 - -

6016 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.มาบไผ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนถชา  โชติกาวินทร นางสาวนถชา  โชติกาวินทร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090134 23/09/2022 - -

6017 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.มาบไผ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภักคฐิตา แคทอง นางสาวภักคฐิตา แคทอง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090131 23/09/2022 - -

6018 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.มาบไผ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัสวดี เจริญสุข นางสาวสุรัสวดี เจริญสุข เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090135 23/09/2022 - -

6019 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.มาบไผ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีรัตน อรรถ

จริยาพร

นางสาวอารีรัตน อรรถจริยาพร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090133 23/09/2022 - -

6020 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.มาบไผ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุขวัฒน หอมชื่น นายสุขวัฒน หอมชื่น เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090132 23/09/2022 - -

หนา้ 656



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6021 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.วัดสุวรรณ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุภัททา เฉื่อยฉ่ํา น.ส. สุภัททา เฉื่อยฉ่ํา เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090150 23/09/2022 - -

6022 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.วัดสุวรรณ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตวิสุทธิ์ โรจน

เรืองรอง

นางสาวจิตวิสุทธิ์ โรจนเรืองรอง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090151 23/09/2022 - -

6023 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.วัดสุวรรณ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทมา พงษเถื่อน นางสาวปทมา พงษเถื่อน เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090152 23/09/2022 - -

6024 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.วัดสุวรรณ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑิดา เภาจี๋ นางสาวมณฑิดา เภาจี๋ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090153 23/09/2022 - -

6025 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.หมอนนาง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุตาภัทร อายุวัฒน นางสาวสุตาภัทร อายุวัฒน เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090125 23/09/2022 - -

6026 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.หมอนนาง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศินี พลราษฎร นางสาวเกศินี พลราษฎร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090122 23/09/2022 - -

6027 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.หมอนนาง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ โมงกอน นายธรรมนูญ โมงกอน เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090121 23/09/2022 - -

หนา้ 657



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6028 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.หมอนนาง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัญญา เมฆมหัศจรรย นายสัญญา เมฆมหัศจรรย เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090124 23/09/2022 - -

6029 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.หมอนนาง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง เสาวภา นาควัชรางกูร เสาวภา นาควัชรางกูร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090123 23/09/2022 - -

6030 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.ทับมา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทิวรรธน เขตตวัฒน นายนันทิวรรธน เขตตวัฒน เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090138 23/09/2022 - -

6031 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.ทับมา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. หทัยวรรณ วรโชติธนฐร น.ส. หทัยวรรณ วรโชติธนฐร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090136 23/09/2022 - -

6032 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม

ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ต.ทับมา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารณี สุวิเศษ นางสาวดารณี สุวิเศษ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR1000065090139 23/09/2022 - -

6033 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 65 ถัง 2,275.00 2,275.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน     

   ราคาที่เสนอฯ 2,275.00 

บาท

ราน น้ําดื่มบานและสวน         

ราคาที่ตกลงฯ 2,275.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065090003 05/09/2022 - -

6034 จัดซื้อวัสดุสําหรับพิธี จํานวน 3  รายการ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง รานธรรมรัตน                 

     ราคาที่เสนอ 4,600.00

 บาท

รานธรรมรัตน                       

ราคาที่ตกลงฯ 4,600.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065090011 07/09/2022 - -

6035 จัดซื้อวัสดุ จํานวน 5 รายการ 586.36 586.36 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง                      

 ราคาที่เสนอฯ 586.36 บาท

รานไถเส็ง                         

ราคาที่ตกลงฯ 586.36  บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065090014 09/09/2022 - -

หนา้ 658



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6036 จัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 95 จํานวน 2.823 

ลิตร

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท 

ราคาที่เสนอฯ 100.00  บาท

บริษัท บางจากกรีนเนท ราคาที่

ตกลงฯ 100.00  บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065090015 13/09/2022 - -

6037 จัดจางซอมรถยนตโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 

จํานวน 1 คัน

3,691.50 3,691.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อารยออโตเซอรวิส

 จํากัด ราคาที่เสนอฯ 

3691.50 บาท

บริษัท ส.อารยออโตเซอรวิส จํากัด

 ราคาที่ตกลงฯ 3691.50 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065090026 15/09/2022 - -

6038 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 62 ถัง 2,170.00 2,170.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน     

   ราคาที่เสนอฯ 2,170.00 

บาท

ราน น้ําดื่มบานและสวน         

ราคาที่ตกลงฯ 2,170.00 บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065090031 23/09/2022 - -

6039 จัดซื้อน้ํามันดีเซล จํานวน 170 ลิตร 5,943.20 5,943.20 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง ราคาที่เสนอฯ 

5943.20  บาท

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง 

ราคาที่ตกลงฯ 5943.20  บาท

เปนไปตามขอตกลงฯในวงเงิน

งบประมาณ

PR1200065090035 28/09/2022 - -

6040 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ปตท.น้ํามันและการคา

ปลีกจํากัด (มหาชน)

บ.ปตท.น้ํามันและการคาปลีก

จํากัด (มหาชน)

ราคาจากทองตลาด PR1300065090331 01/09/2022 - -

6041 จางเปลี่ยนแบตเตอรี่รถกระบะทะเบียน บล 

7421 ชบ.

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง รานเจริญผลอะไหล รานเจริญผลอะไหล ราคาจากทองตลาด PR1300065090003 02/09/2022 - -

6042 ซื้อกระดาษถายอกสารA 4 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ 

(2002) จํากัด

บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) 

จํากัด

ราคาจากทองตลาด PR1300065090001 02/09/2022 - -

6043 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พลอยไพลิน ฐานบรรจง น.ส. พลอยไพลิน ฐานบรรจง ราคาจากทองตลาด PR1300065090013 02/09/2022 - -

6044 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พลอยไพลิน ฐานบรรจง น.ส. พลอยไพลิน ฐานบรรจง ราคาจากทองตลาด PR1300065090021 02/09/2022 - -

6045 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิราพัชร บุญสง น.ส.จิราพัชร บุญสง ราคาจากทองตลาด PR1300065090028 02/09/2022 - -

6046 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ฐิติพร พูลผล น.ส.ฐิติพร พูลผล ราคาจากทองตลาด PR1300065090027 02/09/2022 - -

6047 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธัญชนก เพียรเสมอ น.ส.ธัญชนก เพียรเสมอ ราคาจากทองตลาด PR1300065090030 02/09/2022 - -

6048 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชริดา หวันเหล็ม น.ส.พัชริดา หวันเหล็ม ราคาจากทองตลาด PR1300065090014 02/09/2022 - -

6049 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชริดา หวันเหล็ม น.ส.พัชริดา หวันเหล็ม ราคาจากทองตลาด PR1300065090022 02/09/2022 - -

6050 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รินรดา ราศรีจันทร น.ส.รินรดา ราศรีจันทร ราคาจากทองตลาด PR1300065090029 02/09/2022 - -

6051 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สมฤทัย ปรีชา นางสาว สมฤทัย ปรีชา ราคาจากทองตลาด PR1300065090012 02/09/2022 - -

6052 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สมฤทัย ปรีชา นางสาว สมฤทัย ปรีชา ราคาจากทองตลาด PR1300065090020 02/09/2022 - -

6053 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพิศา ฉัตรเงิน นางสาวพิมพิศา ฉัตรเงิน ราคาจากทองตลาด PR1300065090035 02/09/2022 - -
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6054 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา อัครพรพรหม นายบัญชา อัครพรพรหม ราคาจากทองตลาด PR1300065090036 02/09/2022 - -

6055 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปอมเพ็ชร ธาราดล นายปอมเพ็ชร ธาราดล ราคาจากทองตลาด PR1300065090037 02/09/2022 - -

6056 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ ปองปาน นายภาณุพงศ ปองปาน ราคาจากทองตลาด PR1300065090038 02/09/2022 - -

6057 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ ปลุกใจ นายศราวุธ ปลุกใจ ราคาจากทองตลาด PR1300065090011 02/09/2022 - -

6058 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ ปลุกใจ นายศราวุธ ปลุกใจ ราคาจากทองตลาด PR1300065090019 02/09/2022 - -

6059 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ประวิทย เกลาเกลี้ยง น.ประวิทย เกลาเกลี้ยง ราคาจากทองตลาด PR1300065090026 02/09/2022 - -

6060 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พาสนา สําเภา น.ส. พาสนา สําเภา ราคาจากทองตลาด PR1300065090034 02/09/2022 - -

6061 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริกร แซตั๊ง น.ส.สิริกร แซตั๊ง ราคาจากทองตลาด PR1300065090025 02/09/2022 - -

6062 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุจินันท พูลผล น.ส.สุจินันท พูลผล ราคาจากทองตลาด PR1300065090023 02/09/2022 - -

6063 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว โสภิตา บุญจันทร นางสาว โสภิตา บุญจันทร ราคาจากทองตลาด PR1300065090024 02/09/2022 - -

6064 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพวรรณ แสงจันทร นางสาวนพวรรณ แสงจันทร ราคาจากทองตลาด PR1300065090031 02/09/2022 - -

6065 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภูรินทรทิพย นวล

ละออง

นางสาวภูรินทรทิพย นวลละออง ราคาจากทองตลาด PR1300065090033 02/09/2022 - -

6066 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวิภา อินทรวิเศษ นางสาวสุวิภา อินทรวิเศษ ราคาจากทองตลาด PR1300065090009 02/09/2022 - -

6067 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวิภา อินทรวิเศษ นางสาวสุวิภา อินทรวิเศษ ราคาจากทองตลาด PR1300065090017 02/09/2022 - -

6068 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภินทรพร มาลา นางสาวอภินทรพร มาลา ราคาจากทองตลาด PR1300065090032 02/09/2022 - -

6069 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ประสิทธิ์ ชูหมื่นไวย นาย ประสิทธิ์ ชูหมื่นไวย ราคาจากทองตลาด PR1300065090008 02/09/2022 - -

6070 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ประสิทธิ์ ชูหมื่นไวย นาย ประสิทธิ์ ชูหมื่นไวย ราคาจากทองตลาด PR1300065090016 02/09/2022 - -

6071 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย อนุชา สมบูรณกุล นาย อนุชา สมบูรณกุล ราคาจากทองตลาด PR1300065090010 02/09/2022 - -

6072 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย อนุชา สมบูรณกุล นาย อนุชา สมบูรณกุล ราคาจากทองตลาด PR1300065090018 02/09/2022 - -

6073 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์สิทธิ์ จรัญญากร นายศักดิ์สิทธิ์ จรัญญากร ราคาจากทองตลาด PR1300065090007 02/09/2022 - -

6074 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์สิทธิ์ จรัญญากร นายศักดิ์สิทธิ์ จรัญญากร ราคาจากทองตลาด PR1300065090015 02/09/2022 - -

6075 จางเหมาซอมผนังฝาอลูมิเนียมกระจกพรอม

คาแรง

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย ราคาจากทองตลาด PR1300065090002 02/09/2022 - -

6076 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา ทวมนาค นางสาวเจนจิรา ทวมนาค ราคาจากทองตลาด PR1300065090092 05/09/2022 - -

6077 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรวรรดิ์ หลาเพชร นายจักรวรรดิ์ หลาเพชร ราคาจากทองตลาด PR1300065090117 05/09/2022 - -

6078 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐภัทร รอดพิทักษ ราคาจากทองตลาด PR1300065090079 05/09/2022 - -

6079 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนภชยกฤษณ อาจหาญ นายนภชยกฤษณ อาจหาญ ราคาจากทองตลาด PR1300065090105 05/09/2022 - -

6080 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพิฐพล รางแรม นายนิพิฐพล รางแรม ราคาจากทองตลาด PR1300065090075 05/09/2022 - -

6081 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรวินันท คํามุน นายรวินันท คํามุน ราคาจากทองตลาด PR1300065090107 05/09/2022 - -

6082 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัณหณัฐ จันทรแปลก นายสัณหณัฐ จันทรแปลก ราคาจากทองตลาด PR1300065090119 05/09/2022 - -
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6083 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ กัสปะ ราคาจากทองตลาด PR1300065090104 05/09/2022 - -

6084 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถวุฒิ วัฒนวงศ นายอรรถวุฒิ วัฒนวงศ ราคาจากทองตลาด PR1300065090076 05/09/2022 - -

6085 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชุติมาพร ศรีนาม นางชุติมาพร ศรีนาม ราคาจากทองตลาด PR1300065090100 05/09/2022 - -

6086 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยา  พวงพุก นางสาวกิตติยา  พวงพุก ราคาจากทองตลาด PR1300065090085 05/09/2022 - -

6087 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญจิรา มะโนแจม นางสาวขวัญจิรา มะโนแจม ราคาจากทองตลาด PR1300065090081 05/09/2022 - -

6088 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร ลีพล นางสาวจิราพร ลีพล ราคาจากทองตลาด PR1300065090115 05/09/2022 - -

6089 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทัชศา  นพตากุล นางสาวทัชศา  นพตากุล ราคาจากทองตลาด PR1300065090082 05/09/2022 - -

6090 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธาดารัตน คําหอม นางสาวธาดารัตน คําหอม ราคาจากทองตลาด PR1300065090053 05/09/2022 - -

6091 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรีดาภรณ คําหอม นางสาวปรีดาภรณ คําหอม ราคาจากทองตลาด PR1300065090098 05/09/2022 - -

6092 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยะนุช โถตันคํา นางสาวปยะนุช โถตันคํา ราคาจากทองตลาด PR1300065090111 05/09/2022 - -

6093 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพร ผลอุดม นางสาววราพร ผลอุดม ราคาจากทองตลาด PR1300065090101 05/09/2022 - -

6094 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี ครบุรี นางสาววิลาสินี ครบุรี ราคาจากทองตลาด PR1300065090073 05/09/2022 - -

6095 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสวรรณมนต ผลเจริญ นางสาวสวรรณมนต ผลเจริญ ราคาจากทองตลาด PR1300065090097 05/09/2022 - -

6096 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา จูมมาลา นางสาวอภิญญา จูมมาลา ราคาจากทองตลาด PR1300065090072 05/09/2022 - -

6097 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริศรา อินสอาด นางสาวอริศรา อินสอาด ราคาจากทองตลาด PR1300065090096 05/09/2022 - -

6098 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอิศราภรณ  จูมมาลา นางสาวอิศราภรณ  จูมมาลา ราคาจากทองตลาด PR1300065090083 05/09/2022 - -
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6099 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคมสันต แพงตาวงษ นายคมสันต แพงตาวงษ ราคาจากทองตลาด PR1300065090043 05/09/2022 - -

6100 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรวัฒน นบนอม นายจิรวัฒน นบนอม ราคาจากทองตลาด PR1300065090071 05/09/2022 - -

6101 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชลสทธิ์พงศ ละแมนชัย นายชลสทธิ์พงศ ละแมนชัย ราคาจากทองตลาด PR1300065090116 05/09/2022 - -

6102 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรนง มังกรแกว นายทรนง มังกรแกว ราคาจากทองตลาด PR1300065090045 05/09/2022 - -

6103 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์ รักการดี นายทวีศักดิ์ รักการดี ราคาจากทองตลาด PR1300065090112 05/09/2022 - -

6104 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนฐพงษ  แจงศรีสุข นายธนฐพงษ  แจงศรีสุข ราคาจากทองตลาด PR1300065090084 05/09/2022 - -

6105 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิธิพัชร ไชโย นายนิธิพัชร ไชโย ราคาจากทองตลาด PR1300065090046 05/09/2022 - -

6106 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐ สะโรบล นายพิสิษฐ สะโรบล ราคาจากทองตลาด PR1300065090044 05/09/2022 - -

6107 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิษณุ อุทยานิก นายวิษณุ อุทยานิก ราคาจากทองตลาด PR1300065090114 05/09/2022 - -

6108 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิริชัย พลอยนิล นายสิริชัย พลอยนิล ราคาจากทองตลาด PR1300065090074 05/09/2022 - -

6109 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมทัศน แสงพุม นายเขมทัศน แสงพุม ราคาจากทองตลาด PR1300065090047 05/09/2022 - -

6110 ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวันสวาง แกสําโรง ราคาจากทองตลาด PR1300065090067 05/09/2022 - -

6111 ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาถยา สุชฎา นางสาวนาถยา สุชฎา ราคาจากทองตลาด PR1300065090066 05/09/2022 - -

6112 ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดากิจ บุษบา นายศักดากิจ บุษบา ราคาจากทองตลาด PR1300065090134 05/09/2022 - -

6113 ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรสสุคนธ กลิ่นสุคนธ นางสาวรสสุคนธ กลิ่นสุคนธ ราคาจากทองตลาด PR1300065090138 05/09/2022 - -

6114 ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวณศร สรอยทอง นายวณศร สรอยทอง ราคาจากทองตลาด PR1300065090139 05/09/2022 - -

6115 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ชนินท ตอโชติ น.ชนินท ตอโชติ ราคาจากทองตลาด PR1300065090147 05/09/2022 - -

6116 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กตัญุตา หุราพันธุ น.ส. กตัญุตา หุราพันธุ ราคาจากทองตลาด PR1300065090099 05/09/2022 - -

6117 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.โสภิดา ดีลอม น.ส.โสภิดา ดีลอม ราคาจากทองตลาด PR1300065090129 05/09/2022 - -

6118 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐกานต สุขจิตต นางสาวณัฏฐกานต สุขจิตต ราคาจากทองตลาด PR1300065090069 05/09/2022 - -
หนา้ 662



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6119 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชากร อินทรมอญ นางสาวณิชากร อินทรมอญ ราคาจากทองตลาด PR1300065090063 05/09/2022 - -

6120 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัณญาเรศ คอนกําลัง นางสาวธัณญาเรศ คอนกําลัง ราคาจากทองตลาด PR1300065090136 05/09/2022 - -

6121 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนทกานต นาคะโร นางสาวมนทกานต นาคะโร ราคาจากทองตลาด PR1300065090127 05/09/2022 - -

6122 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิไล สวงดุก นางสาววรรณวิไล สวงดุก ราคาจากทองตลาด PR1300065090102 05/09/2022 - -

6123 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ  ชี้แจง นางสาวศิริวรรณ  ชี้แจง ราคาจากทองตลาด PR1300065090106 05/09/2022 - -

6124 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภสุดา บําเพ็ญ

แพทย

นางสาวศุภสุดา บําเพ็ญแพทย ราคาจากทองตลาด PR1300065090128 05/09/2022 - -

6125 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัสรา หมวดมงคล นางสาวสุภัสรา หมวดมงคล ราคาจากทองตลาด PR1300065090144 05/09/2022 - -

6126 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกชกมล ตนโพธิ์ ราคาจากทองตลาด PR1300065090126 05/09/2022 - -

6127 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคมกฤช บุญลาภ นายคมกฤช บุญลาภ ราคาจากทองตลาด PR1300065090068 05/09/2022 - -

6128 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนนท จิรัฏฐวราภรณ นายณัฐนนท จิรัฏฐวราภรณ ราคาจากทองตลาด PR1300065090060 05/09/2022 - -

6129 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปญญา สมบัติมาก นายปญญา สมบัติมาก ราคาจากทองตลาด PR1300065090062 05/09/2022 - -

6130 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชัยยุทธ สาคร นายพิชัยยุทธ สาคร ราคาจากทองตลาด PR1300065090137 05/09/2022 - -

6131 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทยา เนื่องจํานงค นายพิทยา เนื่องจํานงค ราคาจากทองตลาด PR1300065090061 05/09/2022 - -

6132 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรชพล ราศรีรัตนะ นายรชพล ราศรีรัตนะ ราคาจากทองตลาด PR1300065090059 05/09/2022 - -

6133 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระชา สินธุรัตน นายวีระชา สินธุรัตน ราคาจากทองตลาด PR1300065090145 05/09/2022 - -

6134 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์ บิลสะเล็ม นายวีระศักดิ์ บิลสะเล็ม ราคาจากทองตลาด PR1300065090113 05/09/2022 - -

6135 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ สุระประเสริฐ นายสิรวิชญ สุระประเสริฐ ราคาจากทองตลาด PR1300065090109 05/09/2022 - -

6136 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรชาติ ผองพรรณ นายสุรชาติ ผองพรรณ ราคาจากทองตลาด PR1300065090078 05/09/2022 - -

6137 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอามินน หวันตาหลา ราคาจากทองตลาด PR1300065090146 05/09/2022 - -

6138 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง พวงผกา ภาระกานตง พวงผกา ภาระกานตง ราคาจากทองตลาด PR1300065090070 05/09/2022 - -

6139 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกรองทอง แสนยากุล นางกรองทอง แสนยากุล ราคาจากทองตลาด PR1300065090064 05/09/2022 - -

6140 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชูศรี เจือสุวรรณ นางชูศรี เจือสุวรรณ ราคาจากทองตลาด PR1300065090122 05/09/2022 - -

6141 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐวรา เทียนเหตุ นางณัฐวรา เทียนเหตุ ราคาจากทองตลาด PR1300065090123 05/09/2022 - -

6142 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนงลักษณ นารีโภชน นางนงลักษณ นารีโภชน ราคาจากทองตลาด PR1300065090065 05/09/2022 - -

6143 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรินจง เสริมศรี นางรินจง เสริมศรี ราคาจากทองตลาด PR1300065090124 05/09/2022 - -

6144 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณิชานันท บุษบา นางสาวญาณิชานันท บุษบา ราคาจากทองตลาด PR1300065090133 05/09/2022 - -

6145 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงนุช รักษาสุข นางสาวนงนุช รักษาสุข ราคาจากทองตลาด PR1300065090056 05/09/2022 - -

6146 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนลินภัสร วงศชญา

อังกูร

นางสาวนลินภัสร วงศชญาอังกูร ราคาจากทองตลาด PR1300065090055 05/09/2022 - -
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6147 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาเดียร จันทรมณี นางสาวนาเดียร จันทรมณี ราคาจากทองตลาด PR1300065090086 05/09/2022 - -

6148 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาศรี สาริกาเกศ นางสาวประภาศรี สาริกาเกศ ราคาจากทองตลาด PR1300065090087 05/09/2022 - -

6149 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรภรณ สาริกาเกศ นางสาวพัชรภรณ สาริกาเกศ ราคาจากทองตลาด PR1300065090090 05/09/2022 - -

6150 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี เดนชัย นางสาวรัชนี เดนชัย ราคาจากทองตลาด PR1300065090094 05/09/2022 - -

6151 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณศรี ศรีขอดเขต นางสาวอรุณศรี ศรีขอดเขต ราคาจากทองตลาด PR1300065090135 05/09/2022 - -

6152 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัมภิกา บางโปง นางสาวอัมภิกา บางโปง ราคาจากทองตลาด PR1300065090125 05/09/2022 - -

6153 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรวิทย มาลา นายจิรวิทย มาลา ราคาจากทองตลาด PR1300065090054 05/09/2022 - -

6154 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดิษฐพัฒน แกวลบ นายดิษฐพัฒน แกวลบ ราคาจากทองตลาด PR1300065090141 05/09/2022 - -

6155 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนวชัย วาดเขียน นายนวชัย วาดเขียน ราคาจากทองตลาด PR1300065090142 05/09/2022 - -

6156 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิพงษ ใจมั่น นายภูมิพงษ ใจมั่น ราคาจากทองตลาด PR1300065090143 05/09/2022 - -

6157 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมังคเรศ นิติธรรมมานนท นายมังคเรศ นิติธรรมมานนท ราคาจากทองตลาด PR1300065090057 05/09/2022 - -

6158 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย ระโรงสูงเนิน นายสิทธิชัย ระโรงสูงเนิน ราคาจากทองตลาด PR1300065090140 05/09/2022 - -

6159 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ คนขยัน นายสุชาติ คนขยัน ราคาจากทองตลาด PR1300065090132 05/09/2022 - -

6160 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย เสาหงษ นายเอกชัย เสาหงษ ราคาจากทองตลาด PR1300065090148 05/09/2022 - -

6161 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน ยุทธนาวา นายไพโรจน ยุทธนาวา ราคาจากทองตลาด PR1300065090095 05/09/2022 - -

6162 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต. มารุต เสงี่ยมศรี 

ร.น.

วาที่ ร.ต. มารุต เสงี่ยมศรี ร.น. ราคาจากทองตลาด PR1300065090058 05/09/2022 - -

6163 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชุติมา ฤทธิสิงห น.ส. ชุติมา ฤทธิสิงห ราคาจากทองตลาด PR1300065090121 05/09/2022 - -

6164 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วนิดา นาคะเสถียร น.ส.วนิดา นาคะเสถียร ราคาจากทองตลาด PR1300065090051 05/09/2022 - -

6165 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิระตี เสาวกุล น.ส.อภิระตี เสาวกุล ราคาจากทองตลาด PR1300065090052 05/09/2022 - -

6166 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนาภรณ สม

นอย

นางสาวกาญจนาภรณ สมนอย ราคาจากทองตลาด PR1300065090050 05/09/2022 - -

6167 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ แสงทอง นางสาวจิราภรณ แสงทอง ราคาจากทองตลาด PR1300065090103 05/09/2022 - -

6168 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนารักษ ยัง

ประโยชน

นางสาวธนารักษ ยังประโยชน ราคาจากทองตลาด PR1300065090093 05/09/2022 - -

6169 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐชา อินทรสวัสดิ์ นางสาวนัฐชา อินทรสวัสดิ์ ราคาจากทองตลาด PR1300065090108 05/09/2022 - -

6170 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชนาถ โสมเมา นางสาวนุชนาถ โสมเมา ราคาจากทองตลาด PR1300065090049 05/09/2022 - -

6171 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณภัทร รักกลิ่น นางสาวพรรณภัทร รักกลิ่น ราคาจากทองตลาด PR1300065090080 05/09/2022 - -
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6172 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพิศุทฒิ สืบ

สุวรรณสาร

นางสาวพิมพิศุทฒิ สืบสุวรรณสาร ราคาจากทองตลาด PR1300065090120 05/09/2022 - -

6173 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรภัสสร สุจริต นางสาวศิรภัสสร สุจริต ราคาจากทองตลาด PR1300065090048 05/09/2022 - -

6174 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุณิตา ใจตรง นางสาวสุณิตา ใจตรง ราคาจากทองตลาด PR1300065090091 05/09/2022 - -

6175 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธิชา จตุรักษ นางสาวสุธิชา จตุรักษ ราคาจากทองตลาด PR1300065090077 05/09/2022 - -

6176 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนัดดา พิทักษ นางสาวสุนัดดา พิทักษ ราคาจากทองตลาด PR1300065090089 05/09/2022 - -

6177 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนัญญา คงชูดี นางสาวอนัญญา คงชูดี ราคาจากทองตลาด PR1300065090088 05/09/2022 - -

6178 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัครญาพร หอมเสมอ นางสาวอัครญาพร หอมเสมอ ราคาจากทองตลาด PR1300065090118 05/09/2022 - -

6179 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาพร สมคิด นางสาวนภาพร สมคิด ราคาจากทองตลาด PR1300065090275 06/09/2022 - -

6180 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาภรณ ทอง

ทองหลาง

นางสาวนภาภรณ ทองทองหลาง ราคาจากทองตลาด PR1300065090271 06/09/2022 - -

6181 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐจรินทร กอแกว นางสาวนัฐจรินทร กอแกว ราคาจากทองตลาด PR1300065090274 06/09/2022 - -

6182 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวน้ําทิพย อุมชัยชนะ นางสาวน้ําทิพย อุมชัยชนะ ราคาจากทองตลาด PR1300065090273 06/09/2022 - -

6183 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปารณีย ศรีบุญมา นางสาวปารณีย ศรีบุญมา ราคาจากทองตลาด PR1300065090200 06/09/2022 - -

6184 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชนก วรพันธโยธิน นางสาวพรชนก วรพันธโยธิน ราคาจากทองตลาด PR1300065090248 06/09/2022 - -

6185 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรี กงแกว นางสาวพัชรี กงแกว ราคาจากทองตลาด PR1300065090263 06/09/2022 - -

6186 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี ศรีประเสริฐ

กุล

นางสาววิลาสินี ศรีประเสริฐกุล ราคาจากทองตลาด PR1300065090199 06/09/2022 - -

6187 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ทองพานิช นางสาวศิริพร ทองพานิช ราคาจากทองตลาด PR1300065090229 06/09/2022 - -

6188 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรเกริกไกร โพธิราชา นางอรเกริกไกร โพธิราชา ราคาจากทองตลาด PR1300065090233 06/09/2022 - -

6189 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายครรชิต เข็มเฉลิม นายครรชิต เข็มเฉลิม ราคาจากทองตลาด PR1300065090192 06/09/2022 - -
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6190 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีระพงษ ทองตัน นายจีระพงษ ทองตัน ราคาจากทองตลาด PR1300065090217 06/09/2022 - -

6191 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธงชัย จันทะเสน นายธงชัย จันทะเสน ราคาจากทองตลาด PR1300065090246 06/09/2022 - -

6192 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต เพ็ชรัตน นายธนกฤต เพ็ชรัตน ราคาจากทองตลาด PR1300065090202 06/09/2022 - -

6193 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนัฏฐา ศิริศรี นายธนัฏฐา ศิริศรี ราคาจากทองตลาด PR1300065090210 06/09/2022 - -

6194 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนัยนันท เจนกิจโสภณ

วัฒนา

นายธนัยนันท เจนกิจโสภณวัฒนา ราคาจากทองตลาด PR1300065090230 06/09/2022 - -

6195 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาภพ อยูคํา นายธนาภพ อยูคํา ราคาจากทองตลาด PR1300065090228 06/09/2022 - -

6196 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพล ภักดีนิมิตร นายธีรพล ภักดีนิมิตร ราคาจากทองตลาด PR1300065090183 06/09/2022 - -

6197 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพัฒน นุตเจริญกุล นายธีรพัฒน นุตเจริญกุล ราคาจากทองตลาด PR1300065090260 06/09/2022 - -

6198 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพพร รุงรูจี นายนพพร รุงรูจี ราคาจากทองตลาด PR1300065090201 06/09/2022 - -

6199 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปญจพล ปญจสุรการ นายปญจพล ปญจสุรการ ราคาจากทองตลาด PR1300065090250 06/09/2022 - -

6200 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ คงธีรภัทร นายพิเชษฐ คงธีรภัทร ราคาจากทองตลาด PR1300065090207 06/09/2022 - -

6201 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย ศรีประเสริฐกุล นายวุฒิชัย ศรีประเสริฐกุล ราคาจากทองตลาด PR1300065090232 06/09/2022 - -

6202 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรัณย ศิโรรัตน นายศรัณย ศิโรรัตน ราคาจากทองตลาด PR1300065090208 06/09/2022 - -

6203 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ นพเกตุ นายสมพงษ นพเกตุ ราคาจากทองตลาด PR1300065090191 06/09/2022 - -

6204 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันธิมา ธานี น.ส.จันธิมา ธานี ราคาจากทองตลาด PR1300065090222 06/09/2022 - -

6205 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นุชนาฎ วงศวีระขันธ น.ส.นุชนาฎ วงศวีระขันธ ราคาจากทองตลาด PR1300065090203 06/09/2022 - -

6206 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริยากรณ แกวฤทธิ์ น.ส.สิริยากรณ แกวฤทธิ์ ราคาจากทองตลาด PR1300065090206 06/09/2022 - -
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6207 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุธารักษ วงษาหาราช น.ส.สุธารักษ วงษาหาราช ราคาจากทองตลาด PR1300065090267 06/09/2022 - -

6208 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว มุกทอง แสงเพ็ชร นางสาว มุกทอง แสงเพ็ชร ราคาจากทองตลาด PR1300065090256 06/09/2022 - -

6209 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชกร เกิดศักดิ์ ณ 

แวงนอย

นางสาวกชกร เกิดศักดิ์ ณ แวงนอย ราคาจากทองตลาด PR1300065090252 06/09/2022 - -

6210 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรองแกว พันธุมงคล นางสาวกรองแกว พันธุมงคล ราคาจากทองตลาด PR1300065090187 06/09/2022 - -

6211 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐวดี สุขสวาง นางสาวณัฐวดี สุขสวาง ราคาจากทองตลาด PR1300065090278 06/09/2022 - -

6212 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญวรรัศ แกว

รุงเรือง

นางสาวธัญญวรรัศ แกวรุงเรือง ราคาจากทองตลาด PR1300065090265 06/09/2022 - -

6213 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวรัตน วิลาวรรณ นางสาวนวรัตน วิลาวรรณ ราคาจากทองตลาด PR1300065090205 06/09/2022 - -

6214 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทวัน เกตษา นางสาวนันทวัน เกตษา ราคาจากทองตลาด PR1300065090185 06/09/2022 - -

6215 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพณิศา ตุมศิริรัตน นางสาวพิมพณิศา ตุมศิริรัตน ราคาจากทองตลาด PR1300065090184 06/09/2022 - -

6216 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยศวดี ดวงประทุม นางสาวยศวดี ดวงประทุม ราคาจากทองตลาด PR1300065090245 06/09/2022 - -

6217 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรธนพร ภัทร

ธรรมกุล

นางสาววรรธนพร ภัทรธรรมกุล ราคาจากทองตลาด PR1300065090266 06/09/2022 - -

6218 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัชยา สุเรรัมย นางสาววรัชยา สุเรรัมย ราคาจากทองตลาด PR1300065090254 06/09/2022 - -

6219 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริรัตน มุกดาผล นางสาวศิริรัตน มุกดาผล ราคาจากทองตลาด PR1300065090280 06/09/2022 - -

6220 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริรัตน สมพานเพียง นางสาวศิริรัตน สมพานเพียง ราคาจากทองตลาด PR1300065090277 06/09/2022 - -

6221 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา ยิ้มเนียม นางสาวสุวรรณา ยิ้มเนียม ราคาจากทองตลาด PR1300065090197 06/09/2022 - -

6222 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจจิตา ถนอมแนบ นางสาวอัจจิตา ถนอมแนบ ราคาจากทองตลาด PR1300065090241 06/09/2022 - -

6223 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอิศริญา ศรีกูล นางสาวอิศริญา ศรีกูล ราคาจากทองตลาด PR1300065090186 06/09/2022 - -

6224 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวคนธ ไชยสัจ นางสาวเสาวคนธ ไชยสัจ ราคาจากทองตลาด PR1300065090224 06/09/2022 - -

6225 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคมนชิษณุ พุทธประเสริฐ นายคมนชิษณุ พุทธประเสริฐ ราคาจากทองตลาด PR1300065090253 06/09/2022 - -

6226 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจารุวัตร โสภี นายจารุวัตร โสภี ราคาจากทองตลาด PR1300065090215 06/09/2022 - -

6227 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรัชญาณ จิตรจรูญ นายจิรัชญาณ จิตรจรูญ ราคาจากทองตลาด PR1300065090289 06/09/2022 - -

6228 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาคริต ปกครึก นายชาคริต ปกครึก ราคาจากทองตลาด PR1300065090196 06/09/2022 - -

6229 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล พรหมจันทร นายธนพล พรหมจันทร ราคาจากทองตลาด PR1300065090212 06/09/2022 - -

6230 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล ศิลปชัย นายธนพล ศิลปชัย ราคาจากทองตลาด PR1300065090244 06/09/2022 - -
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6231 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาธิป สุกใส นายธนาธิป สุกใส ราคาจากทองตลาด PR1300065090255 06/09/2022 - -

6232 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระ กองบุญ นายธีระ กองบุญ ราคาจากทองตลาด PR1300065090226 06/09/2022 - -

6233 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนราวิชญ เข็มเฉลิม นายนราวิชญ เข็มเฉลิม ราคาจากทองตลาด PR1300065090195 06/09/2022 - -

6234 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ แปนสีทอง นายปฏิภาณ แปนสีทอง ราคาจากทองตลาด PR1300065090214 06/09/2022 - -

6235 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฐวีร บุญมี นายปฐวีร บุญมี ราคาจากทองตลาด PR1300065090242 06/09/2022 - -

6236 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปยวัฒน หวานแกว นายปยวัฒน หวานแกว ราคาจากทองตลาด PR1300065090216 06/09/2022 - -

6237 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทักษชนม เหมะเทวัน นายพิทักษชนม เหมะเทวัน ราคาจากทองตลาด PR1300065090213 06/09/2022 - -

6238 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรพัฒน เพิ่มพูลผล ราคาจากทองตลาด PR1300065090268 06/09/2022 - -

6239 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติสุข มหัธธัญญ

วาณิชย

นายสันติสุข มหัธธัญญวาณิชย ราคาจากทองตลาด PR1300065090204 06/09/2022 - -

6240 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิศักดิ์ ขวัญยัง นายสิทธิศักดิ์ ขวัญยัง ราคาจากทองตลาด PR1300065090288 06/09/2022 - -

6241 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุกัลย สุทธิพงค นายสุกัลย สุทธิพงค ราคาจากทองตลาด PR1300065090225 06/09/2022 - -

6242 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันตชัย ชังเจริญ นายอนันตชัย ชังเจริญ ราคาจากทองตลาด PR1300065090243 06/09/2022 - -

6243 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ กงภูเวช นายอภิสิทธิ์ กงภูเวช ราคาจากทองตลาด PR1300065090198 06/09/2022 - -

6244 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพงศ ประหยัด นายอิทธิพงศ ประหยัด ราคาจากทองตลาด PR1300065090279 06/09/2022 - -

6245 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ฤทัย แสงธนานนท ฤทัย แสงธนานนท ราคาจากทองตลาด PR1300065090290 06/09/2022 - -

6246 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรี ธีรภัทร รอด

สําอางค

วาที่รอยตรี ธีรภัทร รอดสําอางค ราคาจากทองตลาด PR1300065090291 06/09/2022 - -

6247 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง สกาวเพ็ญ ไตรรัตน สกาวเพ็ญ ไตรรัตน ราคาจากทองตลาด PR1300065090194 06/09/2022 - -

6248 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐกฤตา พรมนาน ณัฐกฤตา พรมนาน ราคาจากทองตลาด PR1300065090221 06/09/2022 - -

6249 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ธนัญญา ปนคง ธนัญญา ปนคง ราคาจากทองตลาด PR1300065090285 06/09/2022 - -

6250 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ธนากร มืดขุนทด ธนากร มืดขุนทด ราคาจากทองตลาด PR1300065090190 06/09/2022 - -

6251 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขวัญกมล แกวศรีคราม น.ส. ขวัญกมล แกวศรีคราม ราคาจากทองตลาด PR1300065090282 06/09/2022 - -

6252 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อมรรัตน เชิดรัมย น.ส. อมรรัตน เชิดรัมย ราคาจากทองตลาด PR1300065090193 06/09/2022 - -

6253 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จีรนันท คํามี น.ส.จีรนันท คํามี ราคาจากทองตลาด PR1300065090219 06/09/2022 - -
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6254 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลธิชา ยุทธนไพบูลย น.ส.ชลธิชา ยุทธนไพบูลย ราคาจากทองตลาด PR1300065090209 06/09/2022 - -

6255 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธิดา ศรีชัยภูมิ น.ส.ณัฐธิดา ศรีชัยภูมิ ราคาจากทองตลาด PR1300065090261 06/09/2022 - -

6256 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นุชนาฎ ไชยรัตนากร น.ส.นุชนาฎ ไชยรัตนากร ราคาจากทองตลาด PR1300065090220 06/09/2022 - -

6257 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิรานันท เตชะนันทวณิช น.ส.พิรานันท เตชะนันทวณิช ราคาจากทองตลาด PR1300065090249 06/09/2022 - -

6258 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริรินทร ทุรินไธสง น.ส.ศิริรินทร ทุรินไธสง ราคาจากทองตลาด PR1300065090188 06/09/2022 - -

6259 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อารยา ศุภเศรษฐศักดิ์ น.ส.อารยา ศุภเศรษฐศักดิ์ ราคาจากทองตลาด PR1300065090218 06/09/2022 - -

6260 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อุไร มณีล้ํา น.ส.อุไร มณีล้ํา ราคาจากทองตลาด PR1300065090211 06/09/2022 - -

6261 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนงนุช กาญจนศศิวิมล นางนงนุช กาญจนศศิวิมล ราคาจากทองตลาด PR1300065090247 06/09/2022 - -

6262 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภรนภา โสวจัสสตากุล นางภรนภา โสวจัสสตากุล ราคาจากทองตลาด PR1300065090262 06/09/2022 - -

6263 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศรารัตน สงกา ราคาจากทองตลาด PR1300065090284 06/09/2022 - -

6264 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญณัฐ โกเมนรัต

นกุล

นางสาวกัญญณัฐ โกเมนรัตนกุล ราคาจากทองตลาด PR1300065090182 06/09/2022 - -

6265 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญพัสร ทองกอน นางสาวกัญญพัสร ทองกอน ราคาจากทองตลาด PR1300065090180 06/09/2022 - -

6266 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวงามนิจ วัฒนวรากุล นางสาวงามนิจ วัฒนวรากุล ราคาจากทองตลาด PR1300065090181 06/09/2022 - -

6267 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา เอื้ออารีสุข

สกุล

นางสาวณัชชา เอื้ออารีสุขสกุล ราคาจากทองตลาด PR1300065090286 06/09/2022 - -

6268 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลชนก บุญญะประทีป น.ส.ชลชนก บุญญะประทีป ราคาจากทองตลาด PR1300065090236 06/09/2022 - -

6269 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ฐิติมา พรมอุดม น.ส.ฐิติมา พรมอุดม ราคาจากทองตลาด PR1300065090179 06/09/2022 - -

6270 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พนิตนาฏ วิเชียรแลง น.ส.พนิตนาฏ วิเชียรแลง ราคาจากทองตลาด PR1300065090178 06/09/2022 - -
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6271 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภาวินี พวงผกา น.ส.ภาวินี พวงผกา ราคาจากทองตลาด PR1300065090238 06/09/2022 - -

6272 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุนิสา ล้ําสุทธิ น.ส.สุนิสา ล้ําสุทธิ ราคาจากทองตลาด PR1300065090170 06/09/2022 - -

6273 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชนิภา ธนเดชะวัฒน นางสาวกชนิภา ธนเดชะวัฒน ราคาจากทองตลาด PR1300065090161 06/09/2022 - -

6274 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลชุญา มนาคม นางสาวกัลชุญา มนาคม ราคาจากทองตลาด PR1300065090168 06/09/2022 - -

6275 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยรัตน นิยม

ไพศาลสุข

นางสาวกัลยรัตน นิยมไพศาลสุข ราคาจากทองตลาด PR1300065090303 06/09/2022 - -

6276 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ เพ็ชรเจริญ นางสาวจิราภรณ เพ็ชรเจริญ ราคาจากทองตลาด PR1300065090264 06/09/2022 - -

6277 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาส รุงโรจน

สารทิศ

นางสาวจุฑามาส รุงโรจนสารทิศ ราคาจากทองตลาด PR1300065090296 06/09/2022 - -

6278 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธิชา เพ็งพานิช นางสาวชลธิชา เพ็งพานิช ราคาจากทองตลาด PR1300065090301 06/09/2022 - -

6279 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชอพกา เจริญอภิศักดิ์ นางสาวชอพกา เจริญอภิศักดิ์ ราคาจากทองตลาด PR1300065090160 06/09/2022 - -

6280 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนกร สําริต นางสาวธนกร สําริต ราคาจากทองตลาด PR1300065090239 06/09/2022 - -

6281 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิติยา พิมพาสูง นางสาวธิติยา พิมพาสูง ราคาจากทองตลาด PR1300065090270 06/09/2022 - -

6282 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา รัตตนนท นางสาวปนัดดา รัตตนนท ราคาจากทองตลาด PR1300065090162 06/09/2022 - -

6283 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิศา บูชาบุญ นางสาวปาณิศา บูชาบุญ ราคาจากทองตลาด PR1300065090177 06/09/2022 - -

6284 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิตา เทพารักษ นางสาวปาลิตา เทพารักษ ราคาจากทองตลาด PR1300065090304 06/09/2022 - -

6285 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา มุงการ นางสาวปยธิดา มุงการ ราคาจากทองตลาด PR1300065090171 06/09/2022 - -

6286 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิรัตน เนินงาม นางสาวรุจิรัตน เนินงาม ราคาจากทองตลาด PR1300065090295 06/09/2022 - -

6287 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมลทิพย รัตตนนท นางสาวสุมลทิพย รัตตนนท ราคาจากทองตลาด PR1300065090155 06/09/2022 - -

6288 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริศรา ใหมชุม นางสาวอริศรา ใหมชุม ราคาจากทองตลาด PR1300065090269 06/09/2022 - -

6289 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัณณอุยา มนาคม นางสาวอัณณอุยา มนาคม ราคาจากทองตลาด PR1300065090169 06/09/2022 - -

6290 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสภิดา พิมพสวัสดิ์ นางสาวโสภิดา พิมพสวัสดิ์ ราคาจากทองตลาด PR1300065090302 06/09/2022 - -

6291 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย คุณาธิป กระแสสินธุ นาย คุณาธิป กระแสสินธุ ราคาจากทองตลาด PR1300065090272 06/09/2022 - -

6292 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย คุณาธิป กระแสสินธุ นาย คุณาธิป กระแสสินธุ ราคาจากทองตลาด PR1300065090276 06/09/2022 - -

6293 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร จันทโยธา ราคาจากทองตลาด PR1300065090176 06/09/2022 - -

6294 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปุณญสิต สุขสวาง นายปุณญสิต สุขสวาง ราคาจากทองตลาด PR1300065090154 06/09/2022 - -

6295 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศเทพ รัตนบุตรา นายพงศเทพ รัตนบุตรา ราคาจากทองตลาด PR1300065090153 06/09/2022 - -

6296 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐสิทธิ์ เสือพลี นายรัฐสิทธิ์ เสือพลี ราคาจากทองตลาด PR1300065090293 06/09/2022 - -
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6297 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรกาญจณ บุบผา นายวีรกาญจณ บุบผา ราคาจากทองตลาด PR1300065090237 06/09/2022 - -

6298 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรัณยวัฒน ยาพรม นายศรัณยวัฒน ยาพรม ราคาจากทองตลาด PR1300065090163 06/09/2022 - -

6299 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภวิชญ สารภี นายศุภวิชญ สารภี ราคาจากทองตลาด PR1300065090294 06/09/2022 - -

6300 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจตริน นอกกระโทก นายเจตริน นอกกระโทก ราคาจากทองตลาด PR1300065090152 06/09/2022 - -

6301 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 คัดเลือก นายวริศ สุนทรโชติ นายวริศ สุนทรโชติ ราคาจากทองตลาด PR1300065090299 06/09/2022 - -

6302 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.  ศกลวรรณ สุขเกษม น.ส.  ศกลวรรณ สุขเกษม ราคาจากทองตลาด PR1300065090175 06/09/2022 - -

6303 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรนันท ทองจรูญ น.ส.วรนันท ทองจรูญ ราคาจากทองตลาด PR1300065090234 06/09/2022 - -

6304 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริกาญจน ขําทอง น.ส.สิริกาญจน ขําทอง ราคาจากทองตลาด PR1300065090227 06/09/2022 - -

6305 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อัครัต เที่ยงธรรม น.ส.อัครัต เที่ยงธรรม ราคาจากทองตลาด PR1300065090231 06/09/2022 - -

6306 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวริยา ทัตธนภาธร นางวริยา ทัตธนภาธร ราคาจากทองตลาด PR1300065090149 06/09/2022 - -

6307 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ปาริฉัตร ลัยรัตน นางสาว ปาริฉัตร ลัยรัตน ราคาจากทองตลาด PR1300065090292 06/09/2022 - -

6308 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชวารินทร ผอม

สันเทียะ

นางสาวชวารินทร ผอมสันเทียะ ราคาจากทองตลาด PR1300065090298 06/09/2022 - -

6309 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชิดชนก สมสมัย นางสาวชิดชนก สมสมัย ราคาจากทองตลาด PR1300065090257 06/09/2022 - -

6310 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตินันท พันธวัตร นางสาวฐิตินันท พันธวัตร ราคาจากทองตลาด PR1300065090156 06/09/2022 - -

6311 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณภัค ธนเดชะวัฒน นางสาวณภัค ธนเดชะวัฒน ราคาจากทองตลาด PR1300065090157 06/09/2022 - -

6312 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชาภัทร ศรีสวัสดิ์ นางสาวณิชาภัทร ศรีสวัสดิ์ ราคาจากทองตลาด PR1300065090258 06/09/2022 - -

6313 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสสร แสงก่ํา นางสาวนภัสสร แสงก่ํา ราคาจากทองตลาด PR1300065090158 06/09/2022 - -

6314 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัณฑิรา ศิลาพรหม นางสาวภัณฑิรา ศิลาพรหม ราคาจากทองตลาด PR1300065090159 06/09/2022 - -

6315 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัตยา สิงหธงยาม นางสาวสุรัตยา สิงหธงยาม ราคาจากทองตลาด PR1300065090167 06/09/2022 - -

6316 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ เสนาพรม นางสาวอรวรรณ เสนาพรม ราคาจากทองตลาด PR1300065090151 06/09/2022 - -

6317 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรทีป แสงทับทิม นายจิรทีป แสงทับทิม ราคาจากทองตลาด PR1300065090164 06/09/2022 - -

6318 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชญาณนินท พานิช นายชญาณนินท พานิช ราคาจากทองตลาด PR1300065090189 06/09/2022 - -

6319 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทักษดนัย เจริญวัฒน

วิญู

นายทักษดนัย เจริญวัฒนวิญู ราคาจากทองตลาด PR1300065090281 06/09/2022 - -

6320 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล พิลึกเรือง นายธนพล พิลึกเรือง ราคาจากทองตลาด PR1300065090283 06/09/2022 - -

6321 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพฤทธิ์ พุทธิภาพ นายนพฤทธิ์ พุทธิภาพ ราคาจากทองตลาด PR1300065090174 06/09/2022 - -

6322 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนราธิป มั่งคั่ง นายนราธิป มั่งคั่ง ราคาจากทองตลาด PR1300065090300 06/09/2022 - -

6323 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา ประยูรญาติ นายปรีชา ประยูรญาติ ราคาจากทองตลาด PR1300065090259 06/09/2022 - -

6324 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรชต หมื่นศรี นายรชต หมื่นศรี ราคาจากทองตลาด PR1300065090287 06/09/2022 - -

6325 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรศิลป รัตนศิลป นายวรศิลป รัตนศิลป ราคาจากทองตลาด PR1300065090297 06/09/2022 - -
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6326 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัฒนา อัจฉริยวงศ นายวัฒนา อัจฉริยวงศ ราคาจากทองตลาด PR1300065090150 06/09/2022 - -

6327 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส สมสมัย นายวิทวัส สมสมัย ราคาจากทองตลาด PR1300065090251 06/09/2022 - -

6328 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรัณย โพธิ์นอย นายศรัณย โพธิ์นอย ราคาจากทองตลาด PR1300065090172 06/09/2022 - -

6329 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติภาพ รักสันเทียะ นายสันติภาพ รักสันเทียะ ราคาจากทองตลาด PR1300065090173 06/09/2022 - -

6330 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโชคชัย แซเตีย นายโชคชัย แซเตีย ราคาจากทองตลาด PR1300065090165 06/09/2022 - -

6331 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัชชา หลงหลุม น.ส. ณัชชา หลงหลุม ราคาจากทองตลาด PR1300065090223 06/09/2022 - -

6332 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณิชนันทน ประเทศา นางณิชนันทน ประเทศา ราคาจากทองตลาด PR1300065090305 07/09/2022 - -

6333 จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถตูทะเบียน นง 

8224 ชบ.

5,905.33 5,905.33 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย ราคาจากทองตลาด PR1300065090332 12/09/2022 - -

6334 ขอเบิกคาอาหารวาง ตอนรับดูงาน วันที่ 5 

กันยายน 2565

760.00 760.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย ราคาจากทองตลาด PR1300065090359 15/09/2022 - -

6335 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กตัญุตา หุราพันธุ น.ส. กตัญุตา หุราพันธุ ราคาจากทองตลาด PR1300065090407 22/09/2022 - -

6336 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐกานต สุขจิตต นางสาวณัฏฐกานต สุขจิตต ราคาจากทองตลาด PR1300065090389 22/09/2022 - -

6337 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคมกฤช บุญลาภ นายคมกฤช บุญลาภ ราคาจากทองตลาด PR1300065090388 22/09/2022 - -

6338 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์ บิลสะเล็ม นายวีระศักดิ์ บิลสะเล็ม ราคาจากทองตลาด PR1300065090411 22/09/2022 - -

6339 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ สุระประเสริฐ นายสิรวิชญ สุระประเสริฐ ราคาจากทองตลาด PR1300065090408 22/09/2022 - -

6340 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรชาติ ผองพรรณ นายสุรชาติ ผองพรรณ ราคาจากทองตลาด PR1300065090391 22/09/2022 - -

6341 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง พวงผกา ภาระกานตง พวงผกา ภาระกานตง ราคาจากทองตลาด PR1300065090390 22/09/2022 - -

6342 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกรองทอง แสนยากุล นางกรองทอง แสนยากุล ราคาจากทองตลาด PR1300065090384 22/09/2022 - -

6343 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนงลักษณ นารีโภชน นางนงลักษณ นารีโภชน ราคาจากทองตลาด PR1300065090385 22/09/2022 - -

6344 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวันสวาง แกสําโรง ราคาจากทองตลาด PR1300065090386 22/09/2022 - -

6345 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาถยา สุชฎา นางสาวนาถยา สุชฎา ราคาจากทองตลาด PR1300065090387 22/09/2022 - -

6346 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาเดียร จันทรมณี นางสาวนาเดียร จันทรมณี ราคาจากทองตลาด PR1300065090392 22/09/2022 - -

6347 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาศรี สาริกาเกศ นางสาวประภาศรี สาริกาเกศ ราคาจากทองตลาด PR1300065090393 22/09/2022 - -

6348 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรภรณ สาริกาเกศ นางสาวพัชรภรณ สาริกาเกศ ราคาจากทองตลาด PR1300065090397 22/09/2022 - -

6349 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน ยุทธนาวา นายไพโรจน ยุทธนาวา ราคาจากทองตลาด PR1300065090401 22/09/2022 - -

6350 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี เดนชัย ราคาจากทองตลาด PR1300065090398 22/09/2022 - -

6351 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วนิดา นาคะเสถียร น.ส.วนิดา นาคะเสถียร ราคาจากทองตลาด PR1300065090405 22/09/2022 - -
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6352 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิระตี เสาวกุล น.ส.อภิระตี เสาวกุล ราคาจากทองตลาด PR1300065090406 22/09/2022 - -

6353 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนาภรณ สม

นอย

นางสาวกาญจนาภรณ สมนอย ราคาจากทองตลาด PR1300065090404 22/09/2022 - -

6354 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชนาถ โสมเมา นางสาวนุชนาถ โสมเมา ราคาจากทองตลาด PR1300065090403 22/09/2022 - -

6355 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรภัสสร สุจริต นางสาวศิรภัสสร สุจริต ราคาจากทองตลาด PR1300065090402 22/09/2022 - -

6356 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธาดารัตน คําหอม นางสาวธาดารัตน คําหอม ราคาจากทองตลาด PR1300065090409 22/09/2022 - -

6357 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี ครบุรี นางสาววิลาสินี ครบุรี ราคาจากทองตลาด PR1300065090413 22/09/2022 - -

6358 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา จูมมาลา นางสาวอภิญญา จูมมาลา ราคาจากทองตลาด PR1300065090412 22/09/2022 - -

6359 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคมสันต แพงตาวงษ นายคมสันต แพงตาวงษ ราคาจากทองตลาด PR1300065090394 22/09/2022 - -

6360 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรวัฒน นบนอม นายจิรวัฒน นบนอม ราคาจากทองตลาด PR1300065090410 22/09/2022 - -

6361 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรนง มังกรแกว นายทรนง มังกรแกว ราคาจากทองตลาด PR1300065090396 22/09/2022 - -

6362 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิธิพัชร ไชโย นายนิธิพัชร ไชโย ราคาจากทองตลาด PR1300065090399 22/09/2022 - -

6363 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐ สะโรบล นายพิสิษฐ สะโรบล ราคาจากทองตลาด PR1300065090395 22/09/2022 - -

6364 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิริชัย พลอยนิล นายสิริชัย พลอยนิล ราคาจากทองตลาด PR1300065090414 22/09/2022 - -

6365 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมทัศน แสงพุม นายเขมทัศน แสงพุม ราคาจากทองตลาด PR1300065090400 22/09/2022 - -

6366 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรีดาภรณ คําหอม นางสาวปรีดาภรณ คําหอม ราคาจากทองตลาด PR1300065090440 23/09/2022 - -

6367 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปารณีย ศรีบุญมา นางสาวปารณีย ศรีบุญมา ราคาจากทองตลาด PR1300065090493 23/09/2022 - -

6368 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยะนุช โถตันคํา นางสาวปยะนุช โถตันคํา ราคาจากทองตลาด PR1300065090448 23/09/2022 - -
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6369 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชนก วรพันธโยธิน นางสาวพรชนก วรพันธโยธิน ราคาจากทองตลาด PR1300065090566 23/09/2022 - -

6370 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรี กงแกว นางสาวพัชรี กงแกว ราคาจากทองตลาด PR1300065090579 23/09/2022 - -

6371 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพร ผลอุดม นางสาววราพร ผลอุดม ราคาจากทองตลาด PR1300065090442 23/09/2022 - -

6372 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี ศรีประเสริฐ

กุล

นางสาววิลาสินี ศรีประเสริฐกุล ราคาจากทองตลาด PR1300065090492 23/09/2022 - -

6373 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ทองพานิช นางสาวศิริพร ทองพานิช ราคาจากทองตลาด PR1300065090548 23/09/2022 - -

6374 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสวรรณมนต ผลเจริญ นางสาวสวรรณมนต ผลเจริญ ราคาจากทองตลาด PR1300065090439 23/09/2022 - -

6375 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริศรา อินสอาด นางสาวอริศรา อินสอาด ราคาจากทองตลาด PR1300065090438 23/09/2022 - -

6376 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอิศราภรณ  จูมมาลา นางสาวอิศราภรณ  จูมมาลา ราคาจากทองตลาด PR1300065090430 23/09/2022 - -

6377 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรเกริกไกร โพธิราชา นางอรเกริกไกร โพธิราชา ราคาจากทองตลาด PR1300065090551 23/09/2022 - -

6378 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายครรชิต เข็มเฉลิม นายครรชิต เข็มเฉลิม ราคาจากทองตลาด PR1300065090476 23/09/2022 - -

6379 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีระพงษ ทองตัน นายจีระพงษ ทองตัน ราคาจากทองตลาด PR1300065090531 23/09/2022 - -

6380 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชลสทธิ์พงศ ละแมนชัย นายชลสทธิ์พงศ ละแมนชัย ราคาจากทองตลาด PR1300065090452 23/09/2022 - -

6381 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์ รักการดี นายทวีศักดิ์ รักการดี ราคาจากทองตลาด PR1300065090449 23/09/2022 - -

6382 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธงชัย จันทะเสน นายธงชัย จันทะเสน ราคาจากทองตลาด PR1300065090564 23/09/2022 - -

6383 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต เพ็ชรัตน นายธนกฤต เพ็ชรัตน ราคาจากทองตลาด PR1300065090500 23/09/2022 - -
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6384 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนฐพงษ  แจงศรีสุข นายธนฐพงษ  แจงศรีสุข ราคาจากทองตลาด PR1300065090431 23/09/2022 - -

6385 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนัฏฐา ศิริศรี นายธนัฏฐา ศิริศรี ราคาจากทองตลาด PR1300065090511 23/09/2022 - -

6386 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนัยนันท เจนกิจโสภณ

วัฒนา

นายธนัยนันท เจนกิจโสภณวัฒนา ราคาจากทองตลาด PR1300065090549 23/09/2022 - -

6387 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาภพ อยูคํา นายธนาภพ อยูคํา ราคาจากทองตลาด PR1300065090547 23/09/2022 - -

6388 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพล ภักดีนิมิตร นายธีรพล ภักดีนิมิตร ราคาจากทองตลาด PR1300065090461 23/09/2022 - -

6389 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพัฒน นุตเจริญกุล นายธีรพัฒน นุตเจริญกุล ราคาจากทองตลาด PR1300065090576 23/09/2022 - -

6390 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพพร รุงรูจี นายนพพร รุงรูจี ราคาจากทองตลาด PR1300065090494 23/09/2022 - -

6391 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปญจพล ปญจสุรการ นายปญจพล ปญจสุรการ ราคาจากทองตลาด PR1300065090569 23/09/2022 - -

6392 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ คงธีรภัทร นายพิเชษฐ คงธีรภัทร ราคาจากทองตลาด PR1300065090508 23/09/2022 - -

6393 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิษณุ อุทยานิก นายวิษณุ อุทยานิก ราคาจากทองตลาด PR1300065090450 23/09/2022 - -

6394 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย ศรีประเสริฐกุล นายวุฒิชัย ศรีประเสริฐกุล ราคาจากทองตลาด PR1300065090550 23/09/2022 - -

6395 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรัณย ศิโรรัตน นายศรัณย ศิโรรัตน ราคาจากทองตลาด PR1300065090509 23/09/2022 - -

6396 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ นพเกตุ นายสมพงษ นพเกตุ ราคาจากทองตลาด PR1300065090475 23/09/2022 - -

6397 ประเภทจางเหมาบริการ บัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชากร อินทรมอญ นางสาวณิชากร อินทรมอญ ราคาจากทองตลาด PR1300065090652 23/09/2022 - -

6398 ประเภทจางเหมาบริการ บัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนนท จิรัฏฐวราภรณ นายณัฐนนท จิรัฏฐวราภรณ ราคาจากทองตลาด PR1300065090649 23/09/2022 - -

6399 ประเภทจางเหมาบริการ บัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปญญา สมบัติมาก นายปญญา สมบัติมาก ราคาจากทองตลาด PR1300065090651 23/09/2022 - -

6400 ประเภทจางเหมาบริการ บัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปอมเพ็ชร ธาราดล นายปอมเพ็ชร ธาราดล ราคาจากทองตลาด PR1300065090640 23/09/2022 - -

6401 ประเภทจางเหมาบริการ บัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ ปองปาน นายภาณุพงศ ปองปาน ราคาจากทองตลาด PR1300065090641 23/09/2022 - -
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6402 ประเภทจางเหมาบริการ บัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทยา เนื่องจํานงค ราคาจากทองตลาด PR1300065090650 23/09/2022 - -

6403 ประเภทจางเหมาบริการ บัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรชพล ราศรีรัตนะ ราคาจากทองตลาด PR1300065090648 23/09/2022 - -

6404 ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรัณยวัฒน ยาพรม นายศรัณยวัฒน ยาพรม ราคาจากทองตลาด PR1300065090631 23/09/2022 - -

6405 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจจิตา ถนอมแนบ นางสาวอัจจิตา ถนอมแนบ ราคาจากทองตลาด PR1300065090553 23/09/2022 - -

6406 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอิศริญา ศรีกูล นางสาวอิศริญา ศรีกูล ราคาจากทองตลาด PR1300065090469 23/09/2022 - -

6407 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา ทวมนาค นางสาวเจนจิรา ทวมนาค ราคาจากทองตลาด PR1300065090436 23/09/2022 - -

6408 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวคนธ ไชยสัจ นางสาวเสาวคนธ ไชยสัจ ราคาจากทองตลาด PR1300065090541 23/09/2022 - -

6409 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคมนชิษณุ พุทธประเสริฐ นายคมนชิษณุ พุทธประเสริฐ ราคาจากทองตลาด PR1300065090571 23/09/2022 - -

6410 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรวรรดิ์ หลาเพชร นายจักรวรรดิ์ หลาเพชร ราคาจากทองตลาด PR1300065090453 23/09/2022 - -

6411 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจารุวัตร โสภี นายจารุวัตร โสภี ราคาจากทองตลาด PR1300065090518 23/09/2022 - -

6412 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรัชญาณ จิตรจรูญ นายจิรัชญาณ จิตรจรูญ ราคาจากทองตลาด PR1300065090606 23/09/2022 - -

6413 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาคริต ปกครึก นายชาคริต ปกครึก ราคาจากทองตลาด PR1300065090481 23/09/2022 - -

6414 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐภัทร รอดพิทักษ ราคาจากทองตลาด PR1300065090426 23/09/2022 - -

6415 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล พรหมจันทร นายธนพล พรหมจันทร ราคาจากทองตลาด PR1300065090514 23/09/2022 - -

6416 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล ศิลปชัย นายธนพล ศิลปชัย ราคาจากทองตลาด PR1300065090557 23/09/2022 - -

6417 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาธิป สุกใส นายธนาธิป สุกใส ราคาจากทองตลาด PR1300065090573 23/09/2022 - -

6418 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระ กองบุญ นายธีระ กองบุญ ราคาจากทองตลาด PR1300065090543 23/09/2022 - -

6419 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนภชยกฤษณ อาจหาญ นายนภชยกฤษณ อาจหาญ ราคาจากทองตลาด PR1300065090445 23/09/2022 - -

6420 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนราวิชญ เข็มเฉลิม นายนราวิชญ เข็มเฉลิม ราคาจากทองตลาด PR1300065090479 23/09/2022 - -

6421 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพิฐพล รางแรม นายนิพิฐพล รางแรม ราคาจากทองตลาด PR1300065090423 23/09/2022 - -

6422 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ แปนสีทอง นายปฏิภาณ แปนสีทอง ราคาจากทองตลาด PR1300065090517 23/09/2022 - -

6423 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฐวีร บุญมี นายปฐวีร บุญมี ราคาจากทองตลาด PR1300065090555 23/09/2022 - -

6424 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปยวัฒน หวานแกว นายปยวัฒน หวานแกว ราคาจากทองตลาด PR1300065090519 23/09/2022 - -

6425 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทักษชนม เหมะเทวัน นายพิทักษชนม เหมะเทวัน ราคาจากทองตลาด PR1300065090515 23/09/2022 - -

6426 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรพัฒน เพิ่มพูลผล ราคาจากทองตลาด PR1300065090586 23/09/2022 - -

6427 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรวินันท คํามุน นายรวินันท คํามุน ราคาจากทองตลาด PR1300065090446 23/09/2022 - -

6428 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัณหณัฐ จันทรแปลก นายสัณหณัฐ จันทรแปลก ราคาจากทองตลาด PR1300065090455 23/09/2022 - -

6429 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติสุข มหัธธัญญ

วาณิชย

นายสันติสุข มหัธธัญญวาณิชย ราคาจากทองตลาด PR1300065090502 23/09/2022 - -

6430 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิศักดิ์ ขวัญยัง นายสิทธิศักดิ์ ขวัญยัง ราคาจากทองตลาด PR1300065090604 23/09/2022 - -
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6431 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุกัลย สุทธิพงค นายสุกัลย สุทธิพงค ราคาจากทองตลาด PR1300065090542 23/09/2022 - -

6432 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันตชัย ชังเจริญ นายอนันตชัย ชังเจริญ ราคาจากทองตลาด PR1300065090556 23/09/2022 - -

6433 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ กัสปะ ราคาจากทองตลาด PR1300065090444 23/09/2022 - -

6434 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ กงภูเวช นายอภิสิทธิ์ กงภูเวช ราคาจากทองตลาด PR1300065090490 23/09/2022 - -

6435 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถวุฒิ วัฒนวงศ นายอรรถวุฒิ วัฒนวงศ ราคาจากทองตลาด PR1300065090424 23/09/2022 - -

6436 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพงศ ประหยัด นายอิทธิพงศ ประหยัด ราคาจากทองตลาด PR1300065090597 23/09/2022 - -

6437 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ฤทัย แสงธนานนท ฤทัย แสงธนานนท ราคาจากทองตลาด PR1300065090607 23/09/2022 - -

6438 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรี ธีรภัทร รอด

สําอางค

วาที่รอยตรี ธีรภัทร รอดสําอางค ราคาจากทองตลาด PR1300065090608 23/09/2022 - -

6439 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง สกาวเพ็ญ ไตรรัตน สกาวเพ็ญ ไตรรัตน ราคาจากทองตลาด PR1300065090478 23/09/2022 - -

6440 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐกฤตา พรมนาน ณัฐกฤตา พรมนาน ราคาจากทองตลาด PR1300065090536 23/09/2022 - -

6441 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ธนัญญา ปนคง ธนัญญา ปนคง ราคาจากทองตลาด PR1300065090601 23/09/2022 - -

6442 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ธนากร มืดขุนทด ธนากร มืดขุนทด ราคาจากทองตลาด PR1300065090474 23/09/2022 - -

6443 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขวัญกมล แกวศรีคราม น.ส. ขวัญกมล แกวศรีคราม ราคาจากทองตลาด PR1300065090599 23/09/2022 - -

6444 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อมรรัตน เชิดรัมย น.ส. อมรรัตน เชิดรัมย ราคาจากทองตลาด PR1300065090477 23/09/2022 - -

6445 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จีรนันท คํามี น.ส.จีรนันท คํามี ราคาจากทองตลาด PR1300065090533 23/09/2022 - -

6446 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลธิชา ยุทธนไพบูลย น.ส.ชลธิชา ยุทธนไพบูลย ราคาจากทองตลาด PR1300065090510 23/09/2022 - -

6447 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธิดา ศรีชัยภูมิ น.ส.ณัฐธิดา ศรีชัยภูมิ ราคาจากทองตลาด PR1300065090577 23/09/2022 - -

6448 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นุชนาฎ ไชยรัตนากร น.ส.นุชนาฎ ไชยรัตนากร ราคาจากทองตลาด PR1300065090534 23/09/2022 - -

6449 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิรานันท เตชะนันทวณิช น.ส.พิรานันท เตชะนันทวณิช ราคาจากทองตลาด PR1300065090567 23/09/2022 - -
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6450 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริรินทร ทุรินไธสง น.ส.ศิริรินทร ทุรินไธสง ราคาจากทองตลาด PR1300065090472 23/09/2022 - -

6451 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อารยา ศุภเศรษฐศักดิ์ น.ส.อารยา ศุภเศรษฐศักดิ์ ราคาจากทองตลาด PR1300065090532 23/09/2022 - -

6452 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อุไร มณีล้ํา น.ส.อุไร มณีล้ํา ราคาจากทองตลาด PR1300065090512 23/09/2022 - -

6453 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชุติมาพร ศรีนาม นางชุติมาพร ศรีนาม ราคาจากทองตลาด PR1300065090441 23/09/2022 - -

6454 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนงนุช กาญจนศศิวิมล นางนงนุช กาญจนศศิวิมล ราคาจากทองตลาด PR1300065090565 23/09/2022 - -

6455 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภรนภา โสวจัสสตากุล นางภรนภา โสวจัสสตากุล ราคาจากทองตลาด PR1300065090578 23/09/2022 - -

6456 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศรารัตน สงกา ราคาจากทองตลาด PR1300065090600 23/09/2022 - -

6457 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญณัฐ โกเมนรัต

นกุล

นางสาวกัญญณัฐ โกเมนรัตนกุล ราคาจากทองตลาด PR1300065090460 23/09/2022 - -

6458 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญพัสร ทองกอน นางสาวกัญญพัสร ทองกอน ราคาจากทองตลาด PR1300065090458 23/09/2022 - -

6459 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยา  พวงพุก นางสาวกิตติยา  พวงพุก ราคาจากทองตลาด PR1300065090432 23/09/2022 - -

6460 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญจิรา มะโนแจม นางสาวขวัญจิรา มะโนแจม ราคาจากทองตลาด PR1300065090428 23/09/2022 - -

6461 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวงามนิจ วัฒนวรากุล นางสาวงามนิจ วัฒนวรากุล ราคาจากทองตลาด PR1300065090459 23/09/2022 - -

6462 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร ลีพล นางสาวจิราพร ลีพล ราคาจากทองตลาด PR1300065090451 23/09/2022 - -

6463 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา เอื้ออารีสุข

สกุล

นางสาวณัชชา เอื้ออารีสุขสกุล ราคาจากทองตลาด PR1300065090602 23/09/2022 - -

6464 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทัชศา  นพตากุล นางสาวทัชศา  นพตากุล ราคาจากทองตลาด PR1300065090429 23/09/2022 - -
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6465 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาพร สมคิด นางสาวนภาพร สมคิด ราคาจากทองตลาด PR1300065090593 23/09/2022 - -

6466 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาภรณ ทอง

ทองหลาง

นางสาวนภาภรณ ทองทองหลาง ราคาจากทองตลาด PR1300065090587 23/09/2022 - -

6467 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐจรินทร กอแกว นางสาวนัฐจรินทร กอแกว ราคาจากทองตลาด PR1300065090592 23/09/2022 - -

6468 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภท

ประชาชนทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวน้ําทิพย อุมชัยชนะ นางสาวน้ําทิพย อุมชัยชนะ ราคาจากทองตลาด PR1300065090590 23/09/2022 - -

6469 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณศรี ศรีขอดเขต นางสาวอรุณศรี ศรีขอดเขต ราคาจากทองตลาด PR1300065090485 23/09/2022 - -

6470 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัมภิกา บางโปง นางสาวอัมภิกา บางโปง ราคาจากทองตลาด PR1300065090418 23/09/2022 - -

6471 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรทีป แสงทับทิม นายจิรทีป แสงทับทิม ราคาจากทองตลาด PR1300065090529 23/09/2022 - -

6472 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทักษดนัย เจริญวัฒน

วิญู

นายทักษดนัย เจริญวัฒนวิญู ราคาจากทองตลาด PR1300065090552 23/09/2022 - -

6473 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพฤทธิ์ พุทธิภาพ นายนพฤทธิ์ พุทธิภาพ ราคาจากทองตลาด PR1300065090523 23/09/2022 - -

6474 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนวชัย วาดเขียน นายนวชัย วาดเขียน ราคาจากทองตลาด PR1300065090609 23/09/2022 - -

6475 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา ประยูรญาติ นายปรีชา ประยูรญาติ ราคาจากทองตลาด PR1300065090465 23/09/2022 - -

6476 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมังคเรศ นิติธรรมมานนท นายมังคเรศ นิติธรรมมานนท ราคาจากทองตลาด PR1300065090646 23/09/2022 - -

6477 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรชต หมื่นศรี นายรชต หมื่นศรี ราคาจากทองตลาด PR1300065090558 23/09/2022 - -

6478 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรศิลป รัตนศิลป นายวรศิลป รัตนศิลป ราคาจากทองตลาด PR1300065090575 23/09/2022 - -

6479 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวริศ สุนทรโชติ นายวริศ สุนทรโชติ ราคาจากทองตลาด PR1300065090581 23/09/2022 - -

6480 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส สมสมัย นายวิทวัส สมสมัย ราคาจากทองตลาด PR1300065090462 23/09/2022 - -

6481 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดากิจ บุษบา นายศักดากิจ บุษบา ราคาจากทองตลาด PR1300065090483 23/09/2022 - -

6482 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติภาพ รักสันเทียะ นายสันติภาพ รักสันเทียะ ราคาจากทองตลาด PR1300065090521 23/09/2022 - -

6483 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย ระโรงสูงเนิน นายสิทธิชัย ระโรงสูงเนิน ราคาจากทองตลาด PR1300065090603 23/09/2022 - -

6484 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต. มารุต เสงี่ยมศรี 

ร.น.

วาที่ ร.ต. มารุต เสงี่ยมศรี ร.น. ราคาจากทองตลาด PR1300065090647 23/09/2022 - -

6485 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.  ศกลวรรณ สุขเกษม น.ส.  ศกลวรรณ สุขเกษม ราคาจากทองตลาด PR1300065090524 23/09/2022 - -

6486 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พาสนา สําเภา น.ส. พาสนา สําเภา ราคาจากทองตลาด PR1300065090635 23/09/2022 - -

6487 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อัครัต เที่ยงธรรม น.ส.อัครัต เที่ยงธรรม ราคาจากทองตลาด PR1300065090616 23/09/2022 - -
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6488 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชวารินทร ผอม

สันเทียะ

นางสาวชวารินทร ผอมสันเทียะ ราคาจากทองตลาด PR1300065090580 23/09/2022 - -

6489 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัตยา สิงหธงยาม นางสาวสุรัตยา สิงหธงยาม ราคาจากทองตลาด PR1300065090537 23/09/2022 - -

6490 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภินทรพร มาลา นางสาวอภินทรพร มาลา ราคาจากทองตลาด PR1300065090633 23/09/2022 - -

6491 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรวิทย มาลา นายจิรวิทย มาลา ราคาจากทองตลาด PR1300065090643 23/09/2022 - -

6492 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชญาณนินท พานิช นายชญาณนินท พานิช ราคาจากทองตลาด PR1300065090535 23/09/2022 - -

6493 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิพงษ ใจมั่น นายภูมิพงษ ใจมั่น ราคาจากทองตลาด PR1300065090610 23/09/2022 - -

6494 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัฒนา อัจฉริยวงศ นายวัฒนา อัจฉริยวงศ ราคาจากทองตลาด PR1300065090498 23/09/2022 - -

6495 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรัณย โพธิ์นอย นายศรัณย โพธิ์นอย ราคาจากทองตลาด PR1300065090520 23/09/2022 - -

6496 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ คนขยัน นายสุชาติ คนขยัน ราคาจากทองตลาด PR1300065090484 23/09/2022 - -

6497 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย เสาหงษ นายเอกชัย เสาหงษ ราคาจากทองตลาด PR1300065090495 23/09/2022 - -

6498 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล พิลึกเรือง นายธนพล พิลึกเรือง ราคาจากทองตลาด PR1300065090554 23/09/2022 - -

6499 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนราธิป มั่งคั่ง นายนราธิป มั่งคั่ง ราคาจากทองตลาด PR1300065090585 23/09/2022 - -

6500 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโชคชัย แซเตีย นายโชคชัย แซเตีย ราคาจากทองตลาด PR1300065090530 23/09/2022 - -

6501 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณิชนันทน ประเทศา นางณิชนันทน ประเทศา ราคาจากทองตลาด PR1300065090618 23/09/2022 - -

6502 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดิษฐพัฒน แกวลบ นายดิษฐพัฒน แกวลบ ราคาจากทองตลาด PR1300065090605 23/09/2022 - -

6503 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชุติมา ฤทธิสิงห น.ส. ชุติมา ฤทธิสิงห ราคาจากทองตลาด PR1300065090457 23/09/2022 - -

6504 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัชชา หลงหลุม น.ส. ณัชชา หลงหลุม ราคาจากทองตลาด PR1300065090539 23/09/2022 - -

6505 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันธิมา ธานี น.ส.จันธิมา ธานี ราคาจากทองตลาด PR1300065090538 23/09/2022 - -

6506 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นุชนาฎ วงศวีระขันธ น.ส.นุชนาฎ วงศวีระขันธ ราคาจากทองตลาด PR1300065090501 23/09/2022 - -

6507 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริยากรณ แกวฤทธิ์ น.ส.สิริยากรณ แกวฤทธิ์ ราคาจากทองตลาด PR1300065090505 23/09/2022 - -

6508 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุธารักษ วงษาหาราช น.ส.สุธารักษ วงษาหาราช ราคาจากทองตลาด PR1300065090584 23/09/2022 - -

6509 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว มุกทอง แสงเพ็ชร นางสาว มุกทอง แสงเพ็ชร ราคาจากทองตลาด PR1300065090574 23/09/2022 - -

6510 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชกร เกิดศักดิ์ ณ 

แวงนอย

นางสาวกชกร เกิดศักดิ์ ณ แวงนอย ราคาจากทองตลาด PR1300065090570 23/09/2022 - -

6511 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรองแกว พันธุมงคล นางสาวกรองแกว พันธุมงคล ราคาจากทองตลาด PR1300065090470 23/09/2022 - -

6512 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ แสงทอง นางสาวจิราภรณ แสงทอง ราคาจากทองตลาด PR1300065090443 23/09/2022 - -

6513 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐวดี สุขสวาง นางสาวณัฐวดี สุขสวาง ราคาจากทองตลาด PR1300065090596 23/09/2022 - -

6514 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนารักษ ยัง

ประโยชน

นางสาวธนารักษ ยังประโยชน ราคาจากทองตลาด PR1300065090437 23/09/2022 - -
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6515 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญวรรัศ แกว

รุงเรือง

นางสาวธัญญวรรัศ แกวรุงเรือง ราคาจากทองตลาด PR1300065090582 23/09/2022 - -

6516 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวรัตน วิลาวรรณ นางสาวนวรัตน วิลาวรรณ ราคาจากทองตลาด PR1300065090504 23/09/2022 - -

6517 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐชา อินทรสวัสดิ์ นางสาวนัฐชา อินทรสวัสดิ์ ราคาจากทองตลาด PR1300065090447 23/09/2022 - -

6518 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทวัน เกตษา นางสาวนันทวัน เกตษา ราคาจากทองตลาด PR1300065090468 23/09/2022 - -

6519 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณภัทร รักกลิ่น นางสาวพรรณภัทร รักกลิ่น ราคาจากทองตลาด PR1300065090427 23/09/2022 - -

6520 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพิศุทฒิ สืบ

สุวรรณสาร

นางสาวพิมพิศุทฒิ สืบสุวรรณสาร ราคาจากทองตลาด PR1300065090456 23/09/2022 - -

6521 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพณิศา ตุมศิริรัตน นางสาวพิมพณิศา ตุมศิริรัตน ราคาจากทองตลาด PR1300065090467 23/09/2022 - -

6522 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยศวดี ดวงประทุม นางสาวยศวดี ดวงประทุม ราคาจากทองตลาด PR1300065090559 23/09/2022 - -

6523 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรธนพร ภัทร

ธรรมกุล

นางสาววรรธนพร ภัทรธรรมกุล ราคาจากทองตลาด PR1300065090583 23/09/2022 - -

6524 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัชยา สุเรรัมย นางสาววรัชยา สุเรรัมย ราคาจากทองตลาด PR1300065090572 23/09/2022 - -

6525 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริรัตน มุกดาผล นางสาวศิริรัตน มุกดาผล ราคาจากทองตลาด PR1300065090598 23/09/2022 - -

6526 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริรัตน สมพานเพียง นางสาวศิริรัตน สมพานเพียง ราคาจากทองตลาด PR1300065090595 23/09/2022 - -

6527 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุณิตา ใจตรง นางสาวสุณิตา ใจตรง ราคาจากทองตลาด PR1300065090435 23/09/2022 - -

6528 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธิชา จตุรักษ นางสาวสุธิชา จตุรักษ ราคาจากทองตลาด PR1300065090425 23/09/2022 - -

6529 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนัดดา พิทักษ นางสาวสุนัดดา พิทักษ ราคาจากทองตลาด PR1300065090434 23/09/2022 - -

6530 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา ยิ้มเนียม นางสาวสุวรรณา ยิ้มเนียม ราคาจากทองตลาด PR1300065090489 23/09/2022 - -

6531 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนัญญา คงชูดี นางสาวอนัญญา คงชูดี ราคาจากทองตลาด PR1300065090433 23/09/2022 - -

6532 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัครญาพร หอมเสมอ นางสาวอัครญาพร หอมเสมอ ราคาจากทองตลาด PR1300065090454 23/09/2022 - -

6533 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ชนินท ตอโชติ น.ชนินท ตอโชติ ราคาจากทองตลาด PR1300065090614 23/09/2022 - -

6534 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ฐิติมา พรมอุดม น.ส.ฐิติมา พรมอุดม ราคาจากทองตลาด PR1300065090528 23/09/2022 - -

6535 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พนิตนาฏ วิเชียรแลง น.ส.พนิตนาฏ วิเชียรแลง ราคาจากทองตลาด PR1300065090527 23/09/2022 - -

6536 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุนิสา ล้ําสุทธิ น.ส.สุนิสา ล้ําสุทธิ ราคาจากทองตลาด PR1300065090545 23/09/2022 - -

6537 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.โสภิดา ดีลอม น.ส.โสภิดา ดีลอม ราคาจากทองตลาด PR1300065090422 23/09/2022 - -

6538 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชนิภา ธนเดชะวัฒน นางสาวกชนิภา ธนเดชะวัฒน ราคาจากทองตลาด PR1300065090629 23/09/2022 - -
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6539 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลชุญา มนาคม นางสาวกัลชุญา มนาคม ราคาจากทองตลาด PR1300065090540 23/09/2022 - -

6540 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยรัตน นิยม

ไพศาลสุข

นางสาวกัลยรัตน นิยมไพศาลสุข ราคาจากทองตลาด PR1300065090591 23/09/2022 - -

6541 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ เพ็ชรเจริญ นางสาวจิราภรณ เพ็ชรเจริญ ราคาจากทองตลาด PR1300065090466 23/09/2022 - -

6542 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาส รุงโรจน

สารทิศ

นางสาวจุฑามาส รุงโรจนสารทิศ ราคาจากทองตลาด PR1300065090568 23/09/2022 - -

6543 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธิชา เพ็งพานิช นางสาวชลธิชา เพ็งพานิช ราคาจากทองตลาด PR1300065090588 23/09/2022 - -

6544 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชอพกา เจริญอภิศักดิ์ นางสาวชอพกา เจริญอภิศักดิ์ ราคาจากทองตลาด PR1300065090627 23/09/2022 - -

6545 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัณญาเรศ คอนกําลัง นางสาวธัณญาเรศ คอนกําลัง ราคาจากทองตลาด PR1300065090486 23/09/2022 - -

6546 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิติยา พิมพาสูง นางสาวธิติยา พิมพาสูง ราคาจากทองตลาด PR1300065090473 23/09/2022 - -

6547 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา รัตตนนท นางสาวปนัดดา รัตตนนท ราคาจากทองตลาด PR1300065090630 23/09/2022 - -

6548 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิศา บูชาบุญ นางสาวปาณิศา บูชาบุญ ราคาจากทองตลาด PR1300065090526 23/09/2022 - -

6549 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิตา เทพารักษ นางสาวปาลิตา เทพารักษ ราคาจากทองตลาด PR1300065090594 23/09/2022 - -

6550 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา มุงการ นางสาวปยธิดา มุงการ ราคาจากทองตลาด PR1300065090546 23/09/2022 - -

6551 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนทกานต นาคะโร นางสาวมนทกานต นาคะโร ราคาจากทองตลาด PR1300065090419 23/09/2022 - -

6552 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรสสุคนธ กลิ่นสุคนธ นางสาวรสสุคนธ กลิ่นสุคนธ ราคาจากทองตลาด PR1300065090488 23/09/2022 - -

6553 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิรัตน เนินงาม นางสาวรุจิรัตน เนินงาม ราคาจากทองตลาด PR1300065090563 23/09/2022 - -

6554 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภสุดา บําเพ็ญ

แพทย

นางสาวศุภสุดา บําเพ็ญแพทย ราคาจากทองตลาด PR1300065090421 23/09/2022 - -

6555 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัสรา หมวดมงคล นางสาวสุภัสรา หมวดมงคล ราคาจากทองตลาด PR1300065090612 23/09/2022 - -

6556 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมลทิพย รัตตนนท นางสาวสุมลทิพย รัตตนนท ราคาจากทองตลาด PR1300065090507 23/09/2022 - -

6557 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริศรา ใหมชุม นางสาวอริศรา ใหมชุม ราคาจากทองตลาด PR1300065090471 23/09/2022 - -

6558 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสภิดา พิมพสวัสดิ์ นางสาวโสภิดา พิมพสวัสดิ์ ราคาจากทองตลาด PR1300065090589 23/09/2022 - -

6559 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย คุณาธิป กระแสสินธุ นาย คุณาธิป กระแสสินธุ ราคาจากทองตลาด PR1300065090480 23/09/2022 - -

6560 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกชกมล ตนโพธิ์ ราคาจากทองตลาด PR1300065090420 23/09/2022 - -

6561 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร จันทโยธา ราคาจากทองตลาด PR1300065090525 23/09/2022 - -

6562 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปุณญสิต สุขสวาง นายปุณญสิต สุขสวาง ราคาจากทองตลาด PR1300065090506 23/09/2022 - -

6563 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศเทพ รัตนภูมิ นายพงศเทพ รัตนภูมิ ราคาจากทองตลาด PR1300065090503 23/09/2022 - -
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6564 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชัยยุทธ สาคร นายพิชัยยุทธ สาคร ราคาจากทองตลาด PR1300065090487 23/09/2022 - -

6565 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐสิทธิ์ เสือพลี นายรัฐสิทธิ์ เสือพลี ราคาจากทองตลาด PR1300065090561 23/09/2022 - -

6566 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวณศร สรอยทอง นายวณศร สรอยทอง ราคาจากทองตลาด PR1300065090491 23/09/2022 - -

6567 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรกาญจณ บุบผา นายวีรกาญจณ บุบผา ราคาจากทองตลาด PR1300065090620 23/09/2022 - -

6568 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระชา สินธุรัตน นายวีระชา สินธุรัตน ราคาจากทองตลาด PR1300065090611 23/09/2022 - -

6569 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภวิชญ สารภี นายศุภวิชญ สารภี ราคาจากทองตลาด PR1300065090562 23/09/2022 - -

6570 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจตริน นอกกระโทก นายเจตริน นอกกระโทก ราคาจากทองตลาด PR1300065090499 23/09/2022 - -

6571 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลชนก บุญญะประทีป น.ส.ชลชนก บุญญะประทีป ราคาจากทองตลาด PR1300065090619 23/09/2022 - -

6572 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภาวินี พวงผกา น.ส.ภาวินี พวงผกา ราคาจากทองตลาด PR1300065090621 23/09/2022 - -

6573 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนกร สําริต นางสาวธนกร สําริต ราคาจากทองตลาด PR1300065090622 23/09/2022 - -

6574 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพิศา ฉัตรเงิน นางสาวพิมพิศา ฉัตรเงิน ราคาจากทองตลาด PR1300065090638 23/09/2022 - -

6575 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา อัครพรพรหม นายบัญชา อัครพรพรหม ราคาจากทองตลาด PR1300065090639 23/09/2022 - -

6576 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอามินน หวันตาหลา ราคาจากทองตลาด PR1300065090613 23/09/2022 - -

6577 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัณณอุยา มนาคม นางสาวอัณณอุยา มนาคม ราคาจากทองตลาด PR1300065090544 23/09/2022 - -

6578 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรนันท ทองจรูญ น.ส.วรนันท ทองจรูญ ราคาจากทองตลาด PR1300065090617 23/09/2022 - -

6579 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริกาญจน ขําทอง น.ส.สิริกาญจน ขําทอง ราคาจากทองตลาด PR1300065090615 23/09/2022 - -

6580 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชูศรี เจือสุวรรณ นางชูศรี เจือสุวรรณ ราคาจากทองตลาด PR1300065090415 23/09/2022 - -

6581 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐวรา เทียนเหตุ นางณัฐวรา เทียนเหตุ ราคาจากทองตลาด PR1300065090416 23/09/2022 - -

6582 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรินจง เสริมศรี นางรินจง เสริมศรี ราคาจากทองตลาด PR1300065090417 23/09/2022 - -

6583 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวริยา ทัตธนภาธร นางวริยา ทัตธนภาธร ราคาจากทองตลาด PR1300065090496 23/09/2022 - -

6584 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ปาริฉัตร ลัยรัตน นางสาว ปาริฉัตร ลัยรัตน ราคาจากทองตลาด PR1300065090560 23/09/2022 - -

6585 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชิดชนก สมสมัย นางสาวชิดชนก สมสมัย ราคาจากทองตลาด PR1300065090463 23/09/2022 - -

6586 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณิชานันท บุษบา นางสาวญาณิชานันท บุษบา ราคาจากทองตลาด PR1300065090482 23/09/2022 - -

6587 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตินันท พันธวัตร นางสาวฐิตินันท พันธวัตร ราคาจากทองตลาด PR1300065090623 23/09/2022 - -

6588 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณภัค ธนเดชะวัฒน นางสาวณภัค ธนเดชะวัฒน ราคาจากทองตลาด PR1300065090624 23/09/2022 - -

6589 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชาภัทร ศรีสวัสดิ์ นางสาวณิชาภัทร ศรีสวัสดิ์ ราคาจากทองตลาด PR1300065090464 23/09/2022 - -

6590 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงนุช รักษาสุข นางสาวนงนุช รักษาสุข ราคาจากทองตลาด PR1300065090644 23/09/2022 - -

6591 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพวรรณ แสงจันทร นางสาวนพวรรณ แสงจันทร ราคาจากทองตลาด PR1300065090632 23/09/2022 - -

6592 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสสร แสงก่ํา นางสาวนภัสสร แสงก่ํา ราคาจากทองตลาด PR1300065090625 23/09/2022 - -

6593 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนลินภัสร วงศชญา

อังกูร

นางสาวนลินภัสร วงศชญาอังกูร ราคาจากทองตลาด PR1300065090642 23/09/2022 - -
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6594 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัณฑิรา ศิลาพรหม นางสาวภัณฑิรา ศิลาพรหม ราคาจากทองตลาด PR1300065090626 23/09/2022 - -

6595 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภูรินทรทิพย นวล

ละออง

นางสาวภูรินทรทิพย นวลละออง ราคาจากทองตลาด PR1300065090634 23/09/2022 - -

6596 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ เสนาพรม นางสาวอรวรรณ เสนาพรม ราคาจากทองตลาด PR1300065090497 23/09/2022 - -

6597 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิราพัชร บุญสง น.ส.จิราพัชร บุญสง ราคาจากทองตลาด PR1300065090662 27/09/2022 - -

6598 ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พลอยไพลิน ฐานบรรจง น.ส. พลอยไพลิน ฐานบรรจง ราคาจากทองตลาด PR1300065090671 27/09/2022 - -

6599 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รินรดา ราศรีจันทร น.ส.รินรดา ราศรีจันทร ราคาจากทองตลาด PR1300065090663 27/09/2022 - -

6600 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สมฤทัย ปรีชา นางสาว สมฤทัย ปรีชา ราคาจากทองตลาด PR1300065090670 27/09/2022 - -

6601 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ ปลุกใจ นายศราวุธ ปลุกใจ ราคาจากทองตลาด PR1300065090669 27/09/2022 - -

6602 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ฐิติพร พูลผล น.ส.ฐิติพร พูลผล ราคาจากทองตลาด PR1300065090661 27/09/2022 - -

6603 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธัญชนก เพียรเสมอ น.ส.ธัญชนก เพียรเสมอ ราคาจากทองตลาด PR1300065090664 27/09/2022 - -

6604 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุจินันท พูลผล น.ส.สุจินันท พูลผล ราคาจากทองตลาด PR1300065090657 27/09/2022 - -

6605 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว โสภิตา บุญจันทร นางสาว โสภิตา บุญจันทร ราคาจากทองตลาด PR1300065090658 27/09/2022 - -

6606 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวิภา อินทรวิเศษ นางสาวสุวิภา อินทรวิเศษ ราคาจากทองตลาด PR1300065090667 27/09/2022 - -

6607 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ประสิทธิ์ ชูหมื่นไวย นาย ประสิทธิ์ ชูหมื่นไวย ราคาจากทองตลาด PR1300065090666 27/09/2022 - -

6608 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์สิทธิ์ จรัญญากร นายศักดิ์สิทธิ์ จรัญญากร ราคาจากทองตลาด PR1300065090665 27/09/2022 - -

6609 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ประวิทย เกลาเกลี้ยง น.ประวิทย เกลาเกลี้ยง ราคาจากทองตลาด PR1300065090660 27/09/2022 - -

6610 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริกร แซตั๊ง น.ส.สิริกร แซตั๊ง ราคาจากทองตลาด PR1300065090659 27/09/2022 - -

6611 จางเหมาบริการ ประเภทประชาชน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย อนุชา สมบูรณกุล นาย อนุชา สมบูรณกุล ราคาจากทองตลาด PR1300065090668 27/09/2022 - -

6612 จางเหมาบริการ ประเภทบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชริดา หวันเหล็ม น.ส.พัชริดา หวันเหล็ม ราคาจากทองตลาด PR1300065090672 27/09/2022 - -

6613 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญาภรณ มกกง

ไผ

นางสาวเบญญาภรณ มกกงไผ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090011 05/09/2022 - -

6614 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิณญรัตน  เกลา

เกลี้ยง

นางสาวพิณญรัตน  เกลาเกลี้ยง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090019 05/09/2022 - -

6615 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วราวรรณ เชตฐราช น.ส.วราวรรณ เชตฐราช มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090013 05/09/2022 - -
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6616 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ขวัญชนก จุมจันทร น.ส.ขวัญชนก จุมจันทร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090012 05/09/2022 - -

6617 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารารัตน  แสงดีภร นางสาวดารารัตน  แสงดีภร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090020 05/09/2022 - -

6618 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภรณภัทร หงษศิริมงคล น.ส. ภรณภัทร หงษศิริมงคล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090008 05/09/2022 - -

6619 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ ประสาร นายอํานาจ ประสาร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090017 05/09/2022 - -

6620 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทมนันท สืบสกุล

กาญจน

นางปทมนันท สืบสกุลกาญจน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090022 05/09/2022 - -

6621 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประไณย อินทไทร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090016 05/09/2022 - -

6622 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐามณี ยอดมา นางสาวฐามณี ยอดมา มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090009 05/09/2022 - -

6623 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภิสรา  กันเชียง นางสาวศุภิสรา  กันเชียง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090018 05/09/2022 - -

6624 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลทิพย อนุรักษ

ธนกุล

นางสาวกมลทิพย อนุรักษธนกุล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090010 05/09/2022 - -

6625 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนกชนม โคงาม นายชนกชนม โคงาม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090024 05/09/2022 - -

หนา้ 685



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6626 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสาริษฐ บําเพ็ญแพทย นายสาริษฐ บําเพ็ญแพทย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090007 05/09/2022 - -

6627 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิกานต บุญทม น.ส.ศศิกานต บุญทม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090023 05/09/2022 - -

6628 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตวงฤทธิ์ กาญจนกันติ นายตวงฤทธิ์ กาญจนกันติ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090015 05/09/2022 - -

6629 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิดา รัตนแสง นางสาวสุทธิดา รัตนแสง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090021 05/09/2022 - -

6630 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชยุต สุรินทร นายชยุต สุรินทร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090014 05/09/2022 - -

6631 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ฟาใส ฟาใส มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090028 09/09/2022 - -

6632 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อกระดาษถายเอกสาร 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.จ.ีวัสดุครุภัณฑ พี.เอ็น.จ.ีวัสดุครุภัณฑ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090030 09/09/2022 - -

6633 ขอความเห็นชอบเสนอจางซอม

เครื่องปรับอากาศ

34,347.00 34,347.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เปยกแอร 2005 

จํากัด

บริษัท เปยกแอร 2005 จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090029 09/09/2022 - -

6634 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090027 09/09/2022 - -

6635 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อประตูทางเขา

อัตโนมัติแบบบานปกนกเขา-ออก 4 เสา 3 

ชองทางเดิน

495,000.00 495,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทรซ ออน จํากัด บริษัท เทรซ ออน จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO1400065090001 12/09/2022 - -

หนา้ 686



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6636 ขอความเห็นชอบเสนอจางเปลี่ยนอะไหล

เครื่องกําเนิดไฟฟา

26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูโฟทิค จํากัด บริษัท ชูโฟทิค จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090033 13/09/2022 - -

6637 ขอความเห็นชอบเสนอจางลางทําความ

สะอาดเครื่องปรับอากาศ

202,979.00 202,979.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เปยกแอร 2005 

จํากัด

บริษัท เปยกแอร 2005 จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO1400065090002 13/09/2022 - -

6638 ขอความเห็นชอบเสนอจางปรับปรุงหองรับรอง 125,000.00 125,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เสียงสังข นายสมศักดิ์ เสียงสังข มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO1400065090003 14/09/2022 - -

6639 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อของที่ระลึก 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หางเพชรทองชิน

เยาวราช 2 จํากัด

บริษัท หางเพชรทองชินเยาวราช 

2 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090051 19/09/2022 - -

6640 ขอความเห็นชอบเสนอเชาชุดการแสดง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง แกวทับทิม แกวทับทิม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090053 20/09/2022 - -

6641 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุใชในโครงการ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist, นส.ทองศรี

 นิลมงคลเลิศ

Kalaya Florist, นส.ทองศรี นิล

มงคลเลิศ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090052 20/09/2022 - -

6642 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อกระดาษชําระ 22,400.00 22,400.00 เฉพาะเจาะจง รานฟาใส รานฟาใส มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090055 21/09/2022 - -

6643 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสาริษฐ บําเพ็ญแพทย นายสาริษฐ บําเพ็ญแพทย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090057 22/09/2022 - -

6644 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตวงฤทธิ์ กาญจนกันติ นายตวงฤทธิ์ กาญจนกันติ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090065 22/09/2022 - -

6645 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชยุต สุรินทร นายชยุต สุรินทร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090064 22/09/2022 - -

หนา้ 687



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6646 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญาภรณ มกกง

ไผ

นางสาวเบญญาภรณ มกกงไผ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090061 22/09/2022 - -

6647 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐามณี ยอดมา นางสาวฐามณี ยอดมา มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090059 22/09/2022 - -

6648 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลทิพย อนุรักษ

ธนกุล

นางสาวกมลทิพย อนุรักษธนกุล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090060 22/09/2022 - -

6649 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วราวรรณ เชตฐราช น.ส.วราวรรณ เชตฐราช มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090063 22/09/2022 - -

6650 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ขวัญชนก จุมจันทร น.ส.ขวัญชนก จุมจันทร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090062 22/09/2022 - -

6651 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภรณภัทร หงษศิริมงคล น.ส. ภรณภัทร หงษศิริมงคล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090058 22/09/2022 - -

6652 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ ประสาร นายอํานาจ ประสาร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090067 22/09/2022 - -

6653 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประไณย อินทไทร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090066 22/09/2022 - -

6654 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนกชนม โคงาม นายชนกชนม โคงาม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090074 22/09/2022 - -

6655 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิดา รัตนแสง นางสาวสุทธิดา รัตนแสง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090071 22/09/2022 - -

หนา้ 688



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6656 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภิสรา  กันเชียง นางสาวศุภิสรา  กันเชียง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090068 22/09/2022 - -

6657 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิณญรัตน  เกลา

เกลี้ยง

นางสาวพิณญรัตน  เกลาเกลี้ยง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090069 22/09/2022 - -

6658 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารารัตน  แสงดีภร นางสาวดารารัตน  แสงดีภร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090070 22/09/2022 - -

6659 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทมนันท สืบสกุล

กาญจน

นางปทมนันท สืบสกุลกาญจน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090072 22/09/2022 - -

6660 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิกานต บุญทม น.ส.ศศิกานต บุญทม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090073 22/09/2022 - -

6661 ขอความเห็นชอบเสนอจางปรับปรุงพื้นที่ชั้น 

1 และชั้น 2

468,000.00 468,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มะโนมั่น 

การโยธา

หางหุนสวนจํากัด มะโนมั่น การ

โยธา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO1400065090004 22/09/2022 - -

6662 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข นางสาวรุงรัตน แสงสุข มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1400065090077 23/09/2022 - -

6663 ขออนุมัติจางถายเอกสาร จํานวน 10,824 

แผน เพื่อใชสําหรับงานวิชาการ งานหลักสูตร

 และพิมพเอกสารราชการอื่นๆ ของคณะ

บริหารธุรกิจ

3,242.87 3,242.87 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิฟลม บิสซิเนส อิน

โนเวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ฟูจิฟลม บิสซิเนส อิน

โนเวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090015 01/09/2022 - -

6664 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน อําเภอขลุง 

จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (สค

65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอณัญญา นิลโกศล นางสาวอณัญญา นิลโกศล มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090020 02/09/2022 - -

หนา้ 689



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6665 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน อําเภอขลุง 

จังหวัดจันทบุรี ประเภทประชาชน (สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหนึ่งฤทัย ทองสิทธิ์ นางสาวหนึ่งฤทัย ทองสิทธิ์ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090016 02/09/2022 - -

6666 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน อําเภอขลุง 

จังหวัดจันทบุรี ประเภทประชาชน (สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภสุตา ทองสิทธิ์ นางสาวศุภสุตา ทองสิทธิ์ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090019 02/09/2022 - -

6667 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน อําเภอขลุง 

จังหวัดจันทบุรี ประเภทประชาชน (สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑามาศ เกิดจังหวัด น.ส.จุฑามาศ เกิดจังหวัด มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090017 02/09/2022 - -

6668 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน อําเภอขลุง 

จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (สค

65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรพร จตุพงษ นางสาวพัชรพร จตุพงษ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090022 02/09/2022 - -

6669 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน อําเภอขลุง 

จังหวัดจันทบุรี ประเภทประชาชน (สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอุไร บุญไทย นางอุไร บุญไทย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090018 02/09/2022 - -

6670 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน อําเภอขลุง 

จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (สค

65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงสองศรี ศรีเคลือบ นางสาวแสงสองศรี ศรีเคลือบ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090021 02/09/2022 - -

6671 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน อําเภอขลุง 

จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (สค

65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาภากร เจริญพักตร นายอาภากร เจริญพักตร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090023 02/09/2022 - -

6672 ขออนุมัติ จางทําปายไวนิล 1 ผืน สําหรับใช

ในโครงการ''จัดงานมุฑิตาจิตแกบุคลากร

เกษียณอายุการปฏิบัติงานคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําป พ.ศ. 2565'' 

(8กย65)

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ทองเจริญรุงเรือง 

อิงคเจ็ท

หจก.ส.ทองเจริญรุงเรือง อิงคเจ็ท มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090031 05/09/2022 - -

หนา้ 690



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6673 ขออนุมัติ เชาสถานที่ หองประชุม1หองและ

เชาเครื่องเสียง 1ชุด สําหรับใชในโครงการ''

จัดงานมุฑิตาจิตแกบุคลากรเกษียณอายุการ

ปฏิบัติงานคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

บูรพา ประจําป พ.ศ. 2565'' (8กย65)

17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บางแสนบีชรีสอรท บจก.บางแสนบีชรีสอรท มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090029 05/09/2022 - -

6674 ขออนุมัติ ซื้อของที่ระลึก (ชางโชวเบญจรงค

คูพรอมกลองกระจก) 1 ชุด สําหรับใชใน

โครงการ''จัดงานมุฑิตาจิตแกบุคลากร

เกษียณอายุการปฏิบัติงานคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําป พ.ศ. 2565'' 

(8กย65)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานไทยเบญจรงค รานไทยเบญจรงค มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090030 05/09/2022 - -

6675 ขออนุมัติ จางเหมาจัดการแสดง (รําอวยพร) 

1 ชุด สําหรับใชในโครงการ''จัดงานมุฑิตาจิต

แกบุคลากรเกษียณอายุการปฏิบัติงานคณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําป 

พ.ศ. 2565'' (8กย65)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นส.ธนพร จันทร นส.ธนพร จันทร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090032 05/09/2022 - -

6676 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลคูยายหมี อําเภอสนาม

ชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยกร บุญทวงศ นางสาวกันยกร บุญทวงศ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090090 06/09/2022 - -

6677 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลคูยายหมี อําเภอสนาม

ชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมณฑน แซอึ้ง นางสาวชุติมณฑน แซอึ้ง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090094 06/09/2022 - -

6678 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลคูยายหมี อําเภอสนาม

ชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณฤดี ชูวิวัฒนกุล นางสาวณฤดี ชูวิวัฒนกุล มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090091 06/09/2022 - -

หนา้ 691



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6679 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลคูยายหมี อําเภอสนาม

ชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐณิชา สามารถ นางสาวณัฐณิชา สามารถ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090092 06/09/2022 - -

6680 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลคูยายหมี อําเภอสนาม

ชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกษพล ใหมชู นายกษพล ใหมชู มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090093 06/09/2022 - -

6681 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลคูยายหมี อําเภอสนาม

ชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน

 (สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อัมพร แกวคํา น.ส. อัมพร แกวคํา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090088 06/09/2022 - -

6682 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลคูยายหมี อําเภอสนาม

ชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน

 (สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ยุพาวรรณ จันทรเดช น.ส.ยุพาวรรณ จันทรเดช มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090087 06/09/2022 - -

6683 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลคูยายหมี อําเภอสนาม

ชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน

 (สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณกร โยงรัมย น.ส.วรรณกร โยงรัมย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090085 06/09/2022 - -

6684 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลคูยายหมี อําเภอสนาม

ชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน

 (สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศินา วงศมณี น.ส.ศศินา วงศมณี มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090086 06/09/2022 - -

6685 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลคูยายหมี อําเภอสนาม

ชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน

 (สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธันวา คํามิตร นาย ธันวา คํามิตร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090089 06/09/2022 - -

หนา้ 692



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6686 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทากระดาน อําเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภท

บัณฑิตจบใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุชัญญา ฉลาดนุช น.ส.สุชัญญา ฉลาดนุช มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090146 06/09/2022 - -

6687 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทากระดาน อําเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภท

บัณฑิตจบใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธัญญา วีระคํา นางสาวสุธัญญา วีระคํา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090150 06/09/2022 - -

6688 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทากระดาน อําเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภท

บัณฑิตจบใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสรา สหะรัตน นางสาวอริสรา สหะรัตน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090149 06/09/2022 - -

6689 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทากระดาน อําเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภท

บัณฑิตจบใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสา วงษสมัน นางสาวอริสา วงษสมัน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090148 06/09/2022 - -

6690 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทากระดาน อําเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภท

บัณฑิตจบใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูบดี สมทรง นายภูบดี สมทรง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090147 06/09/2022 - -

6691 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทากระดาน อําเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภท

ประชาชน (สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสังวาลย มะณีพารัตน นางสังวาลย มะณีพารัตน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090143 06/09/2022 - -

6692 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทากระดาน อําเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภท

ประชาชน (สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล ไปนั้น นางสาวนฤมล ไปนั้น มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090141 06/09/2022 - -

หนา้ 693



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6693 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทากระดาน อําเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภท

ประชาชน (สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยะรัตน วงษ

กระนวน

นางสาวปยะรัตน วงษกระนวน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090142 06/09/2022 - -

6694 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทากระดาน อําเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภท

ประชาชน (สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุวดี มะณีพารัตน นางสาวยุวดี มะณีพารัตน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090145 06/09/2022 - -

6695 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทากระดาน อําเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภท

ประชาชน (สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพฑูรย ภาแกดํา นางสาวไพฑูรย ภาแกดํา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090144 06/09/2022 - -

6696 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม อําเภอบางปะ

กง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม

 (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสสรา วงษสนั่น นางสาวปภัสสรา วงษสนั่น มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090037 06/09/2022 - -

6697 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม อําเภอบางปะ

กง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม

 (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัชนี ไพรวันรัตน นางสาวสุพัชนี ไพรวันรัตน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090038 06/09/2022 - -

6698 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม อําเภอบางปะ

กง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม

 (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยภัทร พรหมศิริ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090040 06/09/2022 - -

6699 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม อําเภอบางปะ

กง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม

 (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิธิ พานทอง นายนิธิ พานทอง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090039 06/09/2022 - -

หนา้ 694



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6700 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม อําเภอบางปะ

กง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมันทนา พรหมศิริ นางมันทนา พรหมศิริ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090033 06/09/2022 - -

6701 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม อําเภอบางปะ

กง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสรอยหยก เนตรวิเชียร นางสรอยหยก เนตรวิเชียร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090036 06/09/2022 - -

6702 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม อําเภอบางปะ

กง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐรินีย สรอยทอง นางสาวณัฐรินีย สรอยทอง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090034 06/09/2022 - -

6703 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม อําเภอบางปะ

กง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษกร เรืองโชติ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090035 06/09/2022 - -

6704 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาสะอาน อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันนิภา แยกโคกสูง น.ส.จันนิภา แยกโคกสูง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090119 06/09/2022 - -

6705 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาสะอาน อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชราวรรณ บัวลอย น.ส.พัชราวรรณ บัวลอย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090120 06/09/2022 - -

6706 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาสะอาน อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาคินี เพียรมนูพิพัฒน น.ส.สุภาคินี เพียรมนูพิพัฒน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090123 06/09/2022 - -

หนา้ 695



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6707 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาสะอาน อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรักษ บัวชื่น นางสาวรักษ บัวชื่น มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090122 06/09/2022 - -

6708 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาสะอาน อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัชธิฐาพงศ อิ่มเอม นายอัชธิฐาพงศ อิ่มเอม มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090121 06/09/2022 - -

6709 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาสะอาน อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัชรีย อั้นอยู นางสาววัชรีย อั้นอยู มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090116 06/09/2022 - -

6710 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาสะอาน อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางไอรินทร ยอดอุดมนิพัทธ นางไอรินทร ยอดอุดมนิพัทธ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090117 06/09/2022 - -

6711 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาสะอาน อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลชัย ไกรจิตต นายกมลชัย ไกรจิตต มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090115 06/09/2022 - -

6712 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาสะอาน อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรวนันท นอยโส นายพัชรวนันท นอยโส มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090118 06/09/2022 - -

6713 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาสะอาน อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมภพ ปรางพรม นายสมภพ ปรางพรม มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090114 06/09/2022 - -

หนา้ 696



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6714 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางปะกง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาศิริ ศุภรเมธี นางสาวประภาศิริ ศุภรเมธี มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090112 06/09/2022 - -

6715 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางปะกง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราพร อิ่มแมน นางสาวภัทราพร อิ่มแมน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090110 06/09/2022 - -

6716 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางปะกง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรอยสุดา จันทร

สรอย

นางสาวสรอยสุดา จันทรสรอย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090111 06/09/2022 - -

6717 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางปะกง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเวธนวศิน ตราทอง นายเวธนวศิน ตราทอง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090113 06/09/2022 - -

6718 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางปะกง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขวัญจิตร ยิ่งยง นางขวัญจิตร ยิ่งยง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090107 06/09/2022 - -

6719 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางปะกง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทมา เพชรราช นางปทมา เพชรราช มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090105 06/09/2022 - -

6720 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางปะกง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชชา ฉัตรนรเศรษฐ นางสาวณิชชา ฉัตรนรเศรษฐ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090106 06/09/2022 - -

หนา้ 697



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6721 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางปะกง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพา จันทรค้ํา นางสาวพิมพา จันทรค้ํา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090108 06/09/2022 - -

6722 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางปะกง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรศักดิ์ สืบจากลา นายจิรศักดิ์ สืบจากลา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090109 06/09/2022 - -

6723 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางสมัคร อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลกานต วงศพินิจ

ไพบูลย

นางสาวกมลกานต วงศพินิจไพบูลย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090047 06/09/2022 - -

6724 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางสมัคร อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐฐินันท งามใสย นางสาวนัฐฐินันท งามใสย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090046 06/09/2022 - -

6725 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางสมัคร อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา รอยสอน นางสาวเจนจิรา รอยสอน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090048 06/09/2022 - -

6726 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางสมัคร อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ มาลาน นายอภิสิทธิ์ มาลาน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090045 06/09/2022 - -

6727 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางสมัคร อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริพร มากแบน นางศิริพร มากแบน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090043 06/09/2022 - -

หนา้ 698



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6728 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางสมัคร อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสายชล ทองสัมฤทธิ์ นางสายชล ทองสัมฤทธิ์ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090044 06/09/2022 - -

6729 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางสมัคร อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณภัทร ทองสัมฤทธิ์ นางสาวณภัทร ทองสัมฤทธิ์ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090042 06/09/2022 - -

6730 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางสมัคร อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัฒนา แยมพุม นางสาววัฒนา แยมพุม มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090041 06/09/2022 - -

6731 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางเกลือ อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรนันท เห็งทอง น.ส.อรนันท เห็งทอง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090072 06/09/2022 - -

6732 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางเกลือ อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานันท เชยชูเดช นางสาวชญานันท เชยชูเดช มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090071 06/09/2022 - -

6733 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางเกลือ อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติทัต ณ นคร นายกิตติทัต ณ นคร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090073 06/09/2022 - -

6734 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางเกลือ อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปยะชัย นัยวัฒน นายปยะชัย นัยวัฒน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090070 06/09/2022 - -

หนา้ 699



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6735 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางเกลือ อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา จันทรดอก นายยุทธนา จันทรดอก มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090074 06/09/2022 - -

6736 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางเกลือ อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภินันท  วัฒนศิริ นางสาวอภินันท  วัฒนศิริ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090069 06/09/2022 - -

6737 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางเกลือ อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอชิตา วัฒนศิริ นางอชิตา วัฒนศิริ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090066 06/09/2022 - -

6738 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางเกลือ อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประภาส เรียนไธสง นายประภาส เรียนไธสง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090068 06/09/2022 - -

6739 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางเกลือ อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรมยวิจิต ศรีคําดี นายรมยวิจิต ศรีคําดี มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090067 06/09/2022 - -

6740 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางเกลือ อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธา มิ่งเจริญพร นายเมธา มิ่งเจริญพร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090065 06/09/2022 - -

6741 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลพนัสนิคม อําเภอพนัส

นิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(สค65)

6,136.38 6,136.38 เฉพาะเจาะจง นายบุณยกร ทองดี นายบุณยกร ทองดี มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090104 06/09/2022 - -

หนา้ 700



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6742 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลพนัสนิคม อําเภอพนัส

นิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนพร ภาควิวัฒน น.ส. ธนพร ภาควิวัฒน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090100 06/09/2022 - -

6743 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลพนัสนิคม อําเภอพนัส

นิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธิชา เจริญกิจจาธร นางสาวชลธิชา เจริญกิจจาธร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090103 06/09/2022 - -

6744 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลพนัสนิคม อําเภอพนัส

นิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศภัค นัทธี นายพงศภัค นัทธี มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090102 06/09/2022 - -

6745 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลพนัสนิคม อําเภอพนัส

นิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพงศ ลิขิตอํานวย นายศุภพงศ ลิขิตอํานวย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090101 06/09/2022 - -

6746 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลพนัสนิคม อําเภอพนัส

นิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศศิกาญจ ชอบชื่นชม นางศศิกาญจ ชอบชื่นชม มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090095 06/09/2022 - -

6747 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลพนัสนิคม อําเภอพนัส

นิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญรดา สิริเสมา นางสาวธัญรดา สิริเสมา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090099 06/09/2022 - -

6748 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลพนัสนิคม อําเภอพนัส

นิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรีสุดา รอดสบาย นางสาวศรีสุดา รอดสบาย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090096 06/09/2022 - -

หนา้ 701



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6749 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลพนัสนิคม อําเภอพนัส

นิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรศักดิ์ เจริญกิจจาธร นายธีรศักดิ์ เจริญกิจจาธร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090098 06/09/2022 - -

6750 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลพนัสนิคม อําเภอพนัส

นิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ ฟุมเฟอง นายสราวุธ ฟุมเฟอง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090097 06/09/2022 - -

6751 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสองคลอง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กนกวรรณ ศรสําเร็จ น.ส. กนกวรรณ ศรสําเร็จ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090083 06/09/2022 - -

6752 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสองคลอง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนกสุดา พงษวุฒิธรรม น.ส.ชนกสุดา พงษวุฒิธรรม มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090080 06/09/2022 - -

6753 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสองคลอง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ซารีณา เชิดชู น.ส.ซารีณา เชิดชู มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090081 06/09/2022 - -

6754 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสองคลอง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัลยา แซฉั่ว นางสาววัลยา แซฉั่ว มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090082 06/09/2022 - -

6755 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสองคลอง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย ศุภพิชยาดุลชัย นายศุภชัย ศุภพิชยาดุลชัย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090084 06/09/2022 - -

หนา้ 702



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6756 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสองคลอง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทิมา ประสงคเจริญ นางจันทิมา ประสงคเจริญ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090077 06/09/2022 - -

6757 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสองคลอง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณวิสา พูลผล นางวรรณวิสา พูลผล มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090078 06/09/2022 - -

6758 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสองคลอง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณทิรา พวงมณี นางสาวมณทิรา พวงมณี มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090076 06/09/2022 - -

6759 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสองคลอง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา ศุภนาคมน นางสาวสุชาดา ศุภนาคมน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090079 06/09/2022 - -

6760 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสองคลอง อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัช เจตะวัฒนะ นายอภิชัช เจตะวัฒนะ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090075 06/09/2022 - -

6761 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจณาพัชร 

ทองแดง

นางสาวกาญจณาพัชร ทองแดง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090061 06/09/2022 - -

6762 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐยา อยูนุช นางสาวณัฐยา อยูนุช มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090063 06/09/2022 - -

หนา้ 703



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6763 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวีร หลิวชาญ

พิมพ

นางสาวภัทรวีร หลิวชาญพิมพ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090062 06/09/2022 - -

6764 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัลลิกา เพ็ญสุนทร นางสาวมัลลิกา เพ็ญสุนทร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090064 06/09/2022 - -

6765 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศรุติญา อัครอาศิรา นางศรุติญา อัครอาศิรา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090059 06/09/2022 - -

6766 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณเขมินธ ปชา

ติกปญญา

นางสาวญาณเขมินธ ปชาติกปญญา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090058 06/09/2022 - -

6767 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร วิโรภาส นางสาวศิริพร วิโรภาส มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090057 06/09/2022 - -

6768 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชลันธร สวนขยัน นายชลันธร สวนขยัน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090060 06/09/2022 - -

6769 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองขยาด อําเภอ

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริพร ฉายศิริ น.ส.ศิริพร ฉายศิริ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090159 06/09/2022 - -

6770 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองขยาด อําเภอ

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วิรันยา โพธิ์ขัน นางสาว วิรันยา โพธิ์ขัน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090157 06/09/2022 - -

หนา้ 704



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6771 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองขยาด อําเภอ

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยชนก หมวดมงคล นางสาวธันยชนก หมวดมงคล มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090160 06/09/2022 - -

6772 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองขยาด อําเภอ

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัติ นิตยลาภ นายณัฐวัติ นิตยลาภ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090156 06/09/2022 - -

6773 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองขยาด อําเภอ

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์พรชัย บัวเผื่อน นายศักดิ์พรชัย บัวเผื่อน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090158 06/09/2022 - -

6774 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองขยาด อําเภอ

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญลักษณ แนนหนา นางสาวธัญลักษณ แนนหนา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090154 06/09/2022 - -

6775 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองขยาด อําเภอ

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณยนุช เหลืองออน นางสาวปุณยนุช เหลืองออน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090153 06/09/2022 - -

6776 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองขยาด อําเภอ

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑิรา ถุงทรัพย นางสาวมณฑิรา ถุงทรัพย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090152 06/09/2022 - -

6777 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองขยาด อําเภอ

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุณีรัตน แชตั้ง นางสาวศุณีรัตน แชตั้ง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090155 06/09/2022 - -

หนา้ 705



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6778 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองขยาด อําเภอ

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศเทพ สุรเวช นายพงศเทพ สุรเวช มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090151 06/09/2022 - -

6779 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองจอก อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 คัดเลือก นางสาวภิญญาพัชญ 

ประกอบวันเจริญ

นางสาวภิญญาพัชญ ประกอบวัน

เจริญ

มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090132 06/09/2022 - -

6780 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองจอก อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิชญาดา หาสุข นางสาววิชญาดา หาสุข มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090129 06/09/2022 - -

6781 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองจอก อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ เชื้อเถื่อน นายกิตติพงษ เชื้อเถื่อน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090131 06/09/2022 - -

6782 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองจอก อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพล แซเอี๊ย นายสิทธิพล แซเอี๊ย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090128 06/09/2022 - -

6783 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองจอก อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบ

ใหม (สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักดิ์ นอยเจริญ นายเกียรติศักดิ์ นอยเจริญ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090130 06/09/2022 - -

6784 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองจอก อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐวดี นาควิเชตร นางสาวณัฐวดี นาควิเชตร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090125 06/09/2022 - -

หนา้ 706



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6785 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองจอก อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา ศิลสง นางสาววาสนา ศิลสง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090127 06/09/2022 - -

6786 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองจอก อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภารัตน ตอนโคกสูง นางสาวศุภารัตน ตอนโคกสูง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090124 06/09/2022 - -

6787 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหนองจอก อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน 

(สค65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวชิรศักดิ์ พฤกษสรนันทน นายวชิรศักดิ์ พฤกษสรนันทน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090126 06/09/2022 - -

6788 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหวยใหญ อําเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทกานต ผองอํา

พันธ

นางสาวจันทกานต ผองอําพันธ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090170 06/09/2022 - -

6789 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหวยใหญ อําเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา ประสงคทรัพย นางสาวณัฐชา ประสงคทรัพย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090167 06/09/2022 - -

6790 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหวยใหญ อําเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตเมธ กิตติยิ่งยศ นายกฤตเมธ กิตติยิ่งยศ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090168 06/09/2022 - -

6791 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหวยใหญ อําเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกษิดิศ รามนัฏ นายกษิดิศ รามนัฏ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090166 06/09/2022 - -

หนา้ 707



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6792 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหวยใหญ อําเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ มลิบุตร นายภาณุพงศ มลิบุตร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090169 06/09/2022 - -

6793 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหวยใหญ อําเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (สค

65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา ชูชัยวัฒนศักดิ์ นางสาวนิภา ชูชัยวัฒนศักดิ์ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090165 06/09/2022 - -

6794 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหวยใหญ อําเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (สค

65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิลาพร วงคําภู นางสาวพิลาพร วงคําภู มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090161 06/09/2022 - -

6795 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหวยใหญ อําเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (สค

65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเสาวภา ศิริอรรถ นางเสาวภา ศิริอรรถ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090164 06/09/2022 - -

6796 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหวยใหญ อําเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (สค

65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถิรวุฒิ ศิริอรรถ นายถิรวุฒิ ศิริอรรถ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090163 06/09/2022 - -

6797 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลหวยใหญ อําเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (สค

65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมฤทธิ์  ศิริอรรถ นายสัมฤทธิ์  ศิริอรรถ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090162 06/09/2022 - -

6798 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ดาวนภา เนียมมะโน นางสาว ดาวนภา เนียมมะโน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090056 06/09/2022 - -

หนา้ 708



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6799 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรฉัตร เจือมา นางสาวมยุรฉัตร เจือมา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090053 06/09/2022 - -

6800 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐฐาพล รุงศิริเอกวัฒน นาย ณัฐฐาพล รุงศิริเอกวัฒน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090055 06/09/2022 - -

6801 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิพล อัครบุตร นายปฏิพล อัครบุตร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090054 06/09/2022 - -

6802 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (สค

65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นวพร ประทิทัง น.ส.นวพร ประทิทัง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090049 06/09/2022 - -

6803 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (สค

65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิราภา มิมะพันธ นางสาว จิราภา มิมะพันธ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090052 06/09/2022 - -

6804 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (สค

65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว น้ําฝน บุญสกุล นางสาว น้ําฝน บุญสกุล มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090051 06/09/2022 - -

6805 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (สค

65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงสุดา ณ. บางชาง นางสาวดวงสุดา ณ. บางชาง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090050 06/09/2022 - -

หนา้ 709



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6806 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง

 จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตติมา เสถียระบุตร นางสาวจิตติมา เสถียระบุตร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090136 06/09/2022 - -

6807 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง

 จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร ศรีจันทร นางสาวดวงพร ศรีจันทร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090137 06/09/2022 - -

6808 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง

 จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิตา พนพิมาย นางสาวสุนิตา พนพิมาย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090139 06/09/2022 - -

6809 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง

 จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธนนฤเบศร ทองแตง นาย ธนนฤเบศร ทองแตง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090138 06/09/2022 - -

6810 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง

 จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(สค65)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ ยังเอี่ยม นายอภิสิทธิ์ ยังเอี่ยม มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090140 06/09/2022 - -

6811 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง

 จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (สค

65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธนิวัฒน จงเรียน นาย ธนิวัฒน จงเรียน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090135 06/09/2022 - -

6812 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง

 จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (สค

65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกันตภณ ปนแกว นายกันตภณ ปนแกว มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090133 06/09/2022 - -

หนา้ 710



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6813 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ 

พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง

 จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (สค

65)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิรินทร สมานวงษวาน นายภูมิรินทร สมานวงษวาน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090134 06/09/2022 - -

6814 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 8 รายการและ

วัสดุงานบานงานครัว 1 รายการ รวม 9 

รายการ สําหรับใชในสํานักงาน คณะ

บริหารธุรกิจ

3,517.53 3,517.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090171 07/09/2022 - -

6815 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก (อาหารทะเลแหง) 2

 ชุด สําหรับโครงการ ''พิธีลงนามบันทึกความ

เขาใจ (Memorandum of Understanding

 : MOU) ดานการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง 

ระหวางมหาวิทยาลัยบูรพา กับ กรม

ราชทัณฑ'' (19กย65)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานมดดําอางศิลา รานมดดําอางศิลา มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินคาดี

 คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090189 12/09/2022 - -

6816 ขออนุมัติจาง โครงการจางงานบัณฑิตจบใหม

 ประชาชนทั่วไป ภายใตโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตําบลบาง

สมัครอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริพร มากแบน นางศิริพร มากแบน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090229 23/09/2022 - -

6817 ขออนุมัติจาง โครงการจางงานบัณฑิตจบใหม

 ประชาชนทั่วไป ภายใตโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตําบลบาง

สมัครอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสายชล ทองสัมฤทธิ์ นางสายชล ทองสัมฤทธิ์ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090230 23/09/2022 - -

หนา้ 711



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6818 ขออนุมัติจาง โครงการจางงานบัณฑิตจบใหม

 ประชาชนทั่วไป ภายใตโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตําบลบาง

สมัครอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัฒนา แยมพุม นางสาววัฒนา แยมพุม มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090228 23/09/2022 - -

6819 ขออนุมัติจาง โครงการจางงานบัณฑิตจบใหม

 ประชาชนทั่วไป ภายใตโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตําบลบาง

สมัครอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐฐินันท งามใสย นางสาวนัฐฐินันท งามใสย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090232 23/09/2022 - -

6820 ขออนุมัติจาง โครงการจางงานบัณฑิตจบใหม

 ประชาชนทั่วไป ภายใตโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตําบลบาง

สมัครอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา รอยสอน นางสาวเจนจิรา รอยสอน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090233 23/09/2022 - -

6821 ขออนุมัติจาง โครงการจางงานบัณฑิตจบใหม

 ประชาชนทั่วไป ภายใตโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตําบลบาง

สมัครอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ มาลาน นายอภิสิทธิ์ มาลาน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090231 23/09/2022 - -

6822 ขออนุมัติจาง โครงการจางงานบัณฑิตจบใหม

 ประชาชนทั่วไป ภายใตโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตําบลเขา

คันทรงอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นวพร ประทิทัง น.ส.นวพร ประทิทัง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090234 23/09/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6823 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ตําบลเขาคันทรงอําเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิราภา มิมะพันธ นางสาว จิราภา มิมะพันธ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090237 23/09/2022 - -

6824 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ตําบลเขาคันทรงอําเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว น้ําฝน บุญสกุล นางสาว น้ําฝน บุญสกุล มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090236 23/09/2022 - -

6825 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ตําบลเขาคันทรงอําเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงสุดา ณ. บางชาง นางสาวดวงสุดา ณ. บางชาง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090235 23/09/2022 - -

6826 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ตําบลเขาคันทรงอําเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ดาวนภา เนียมมะโน นางสาว ดาวนภา เนียมมะโน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090241 23/09/2022 - -

6827 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ตําบลเขาคันทรงอําเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรฉัตร เจือมา นางสาวมยุรฉัตร เจือมา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090238 23/09/2022 - -

6828 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ตําบลเขาคันทรงอําเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐฐาพล รุงศิริเอกวัฒน นาย ณัฐฐาพล รุงศิริเอกวัฒน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090240 23/09/2022 - -

6829 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ตําบลเขาคันทรงอําเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิพล อัครบุตร นายปฏิพล อัครบุตร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090239 23/09/2022 - -

หนา้ 713



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6830 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลสองคลอง 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนกสุดา พงษวุฒิธรรม น.ส.ชนกสุดา พงษวุฒิธรรม มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090265 23/09/2022 - -

6831 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลสองคลอง 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ซารีณา เชิดชู น.ส.ซารีณา เชิดชู มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090266 23/09/2022 - -

6832 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลสองคลอง 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัลยา แซฉั่ว นางสาววัลยา แซฉั่ว มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090267 23/09/2022 - -

6833 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลสองคลอง 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย ศุภพิชยาดุลชัย นายศุภชัย ศุภพิชยาดุลชัย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090269 23/09/2022 - -

6834 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลสัตหีบ อําเภอ

สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศรุติญา อัครอาศิรา นางศรุติญา อัครอาศิรา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090244 23/09/2022 - -

6835 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลสัตหีบ อําเภอ

สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณเขมินธ ปชา

ติกปญญา

นางสาวญาณเขมินธ ปชาติกปญญา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090243 23/09/2022 - -

6836 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลสัตหีบ อําเภอ

สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร วิโรภาส นางสาวศิริพร วิโรภาส มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090242 23/09/2022 - -

หนา้ 714



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6837 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลสัตหีบ อําเภอ

สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชลันธร สวนขยัน นายชลันธร สวนขยัน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090245 23/09/2022 - -

6838 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลสัตหีบ อําเภอ

สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจณาพัชร 

ทองแดง

นางสาวกาญจณาพัชร ทองแดง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090246 23/09/2022 - -

6839 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลสัตหีบ อําเภอ

สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐยา อยูนุช นางสาวณัฐยา อยูนุช มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090248 23/09/2022 - -

6840 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลสัตหีบ อําเภอ

สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวีร หลิวชาญ

พิมพ

นางสาวภัทรวีร หลิวชาญพิมพ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090247 23/09/2022 - -

6841 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลสัตหีบ อําเภอ

สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัลลิกา เพ็ญสุนทร นางสาวมัลลิกา เพ็ญสุนทร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090249 23/09/2022 - -

6842 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลหนองขยาด 

อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญลักษณ แนนหนา นางสาวธัญลักษณ แนนหนา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090338 23/09/2022 - -

6843 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลหนองขยาด 

อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณยนุช เหลืองออน นางสาวปุณยนุช เหลืองออน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090337 23/09/2022 - -

หนา้ 715



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6844 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลหนองขยาด 

อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑิรา ถุงทรัพย นางสาวมณฑิรา ถุงทรัพย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090336 23/09/2022 - -

6845 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลหนองขยาด 

อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุณีรัตน แชตั้ง นางสาวศุณีรัตน แชตั้ง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090339 23/09/2022 - -

6846 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลหนองขยาด 

อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศเทพ สุรเวช นายพงศเทพ สุรเวช มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090335 23/09/2022 - -

6847 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลหนองขยาด 

อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริพร ฉายศิริ น.ส.ศิริพร ฉายศิริ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090342 23/09/2022 - -

6848 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลหนองขยาด 

อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วิรันยา โพธิ์ขัน นางสาว วิรันยา โพธิ์ขัน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090341 23/09/2022 - -

6849 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลหนองขยาด 

อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยชนก หมวดมงคล นางสาวธันยชนก หมวดมงคล มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090344 23/09/2022 - -

6850 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลหนองขยาด 

อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัติ นิตยลาภ นายณัฐวัติ นิตยลาภ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090340 23/09/2022 - -

หนา้ 716



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6851 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลหนองขยาด 

อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์พรชัย บัวเผื่อน นายศักดิ์พรชัย บัวเผื่อน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090343 23/09/2022 - -

6852 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลหนองจอก 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐวดี นาควิเชตร นางสาวณัฐวดี นาควิเชตร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090309 23/09/2022 - -

6853 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลหนองจอก 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา ศิลสง นางสาววาสนา ศิลสง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090311 23/09/2022 - -

6854 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลหนองจอก 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภารัตน ตอนโคกสูง นางสาวศุภารัตน ตอนโคกสูง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090308 23/09/2022 - -

6855 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลหนองจอก 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวชิรศักดิ์ พฤกษสรนันทน นายวชิรศักดิ์ พฤกษสรนันทน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090310 23/09/2022 - -

6856 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลหนองจอก 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภิญญาพัชญ 

ประกอบวันเจริญ

นางสาวภิญญาพัชญ ประกอบวัน

เจริญ

มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090316 23/09/2022 - -

6857 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลหนองจอก 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิชญาดา หาสุข นางสาววิชญาดา หาสุข มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090313 23/09/2022 - -

หนา้ 717



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6858 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลหนองจอก 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ เชื้อเถื่อน นายกิตติพงษ เชื้อเถื่อน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090315 23/09/2022 - -

6859 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลหนองจอก 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพล แซเอี๊ย นายสิทธิพล แซเอี๊ย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090312 23/09/2022 - -

6860 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลหนองจอก 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักดิ์ นอยเจริญ นายเกียรติศักดิ์ นอยเจริญ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090314 23/09/2022 - -

6861 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลหวยใหญ 

อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา ชูชัยวัฒนศักดิ์ นางสาวนิภา ชูชัยวัฒนศักดิ์ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090349 23/09/2022 - -

6862 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลหวยใหญ 

อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิลาพร วงคําภู นางสาวพิลาพร วงคําภู มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090345 23/09/2022 - -

6863 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลหวยใหญ 

อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเสาวภา ศิริอรรถ นางเสาวภา ศิริอรรถ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090348 23/09/2022 - -

6864 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลหวยใหญ 

อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถิรวุฒิ ศิริอรรถ นายถิรวุฒิ ศิริอรรถ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090347 23/09/2022 - -

หนา้ 718



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6865 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลหวยใหญ 

อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมฤทธิ์  ศิริอรรถ นายสัมฤทธิ์  ศิริอรรถ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090346 23/09/2022 - -

6866 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลหวยใหญ 

อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทกานต ผองอํา

พันธ

นางสาวจันทกานต ผองอําพันธ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090350 23/09/2022 - -

6867 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลหวยใหญ 

อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา ประสงคทรัพย นางสาวณัฐชา ประสงคทรัพย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090352 23/09/2022 - -

6868 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลหวยใหญ 

อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตเมธ กิตติยิ่งยศ นายกฤตเมธ กิตติยิ่งยศ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090353 23/09/2022 - -

6869 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลหวยใหญ 

อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกษิดิศ รามนัฏ นายกษิดิศ รามนัฏ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090351 23/09/2022 - -

6870 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลหวยใหญ 

อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ มลิบุตร นายภาณุพงศ มลิบุตร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090354 23/09/2022 - -

6871 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลเขาดิน อําเภอ

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธนิวัฒน จงเรียน นาย ธนิวัฒน จงเรียน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090319 23/09/2022 - -

หนา้ 719



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6872 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลเขาดิน อําเภอ

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกันตภณ ปนแกว นายกันตภณ ปนแกว มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090317 23/09/2022 - -

6873 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลเขาดิน อําเภอ

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิรินทร สมานวงษวาน นายภูมิรินทร สมานวงษวาน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090318 23/09/2022 - -

6874 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลเขาดิน อําเภอ

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตติมา เสถียระบุตร นางสาวจิตติมา เสถียระบุตร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090320 23/09/2022 - -

6875 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลเขาดิน อําเภอ

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร ศรีจันทร นางสาวดวงพร ศรีจันทร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090321 23/09/2022 - -

6876 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลเขาดิน อําเภอ

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิตา พนพิมาย นางสาวสุนิตา พนพิมาย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090323 23/09/2022 - -

6877 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลเขาดิน อําเภอ

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธนนฤเบศร ทองแตง นาย ธนนฤเบศร ทองแตง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090322 23/09/2022 - -

6878 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลเขาดิน อําเภอ

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ ยังเอี่ยม นายอภิสิทธิ์ ยังเอี่ยม มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090324 23/09/2022 - -

หนา้ 720



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6879 ขออนุมัติจาง โครงการจางงานบัณฑิตจบใหม

 ประชาชนทั่วไป ภายใตโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตําบลทา

ขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมันทนา พรหมศิริ นางมันทนา พรหมศิริ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090220 23/09/2022 - -

6880 ขออนุมัติจาง โครงการจางงานบัณฑิตจบใหม

 ประชาชนทั่วไป ภายใตโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตําบลทา

ขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสรอยหยก เนตรวิเชียร นางสรอยหยก เนตรวิเชียร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090223 23/09/2022 - -

6881 ขออนุมัติจาง โครงการจางงานบัณฑิตจบใหม

 ประชาชนทั่วไป ภายใตโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตําบลทา

ขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐรินีย สรอยทอง นางสาวณัฐรินีย สรอยทอง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090221 23/09/2022 - -

6882 ขออนุมัติจาง โครงการจางงานบัณฑิตจบใหม

 ประชาชนทั่วไป ภายใตโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตําบลทา

ขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษกร เรืองโชติ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090222 23/09/2022 - -

6883 ขออนุมัติจาง โครงการจางงานบัณฑิตจบใหม

 ประชาชนทั่วไป ภายใตโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตําบลทา

ขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสสรา วงษสนั่น นางสาวปภัสสรา วงษสนั่น มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090224 23/09/2022 - -

หนา้ 721



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6884 ขออนุมัติจาง โครงการจางงานบัณฑิตจบใหม

 ประชาชนทั่วไป ภายใตโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตําบลทา

ขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัชนี ไพรวันรัตน นางสาวสุพัชนี ไพรวันรัตน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090225 23/09/2022 - -

6885 ขออนุมัติจาง โครงการจางงานบัณฑิตจบใหม

 ประชาชนทั่วไป ภายใตโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตําบลทา

ขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิธิ พานทอง นายนิธิ พานทอง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090226 23/09/2022 - -

6886 ขออนุมัติจาง โครงการจางงานบัณฑิตจบใหม

 ประชาชนทั่วไป ภายใตโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตําบลบาง

ชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑามาศ เกิดจังหวัด น.ส.จุฑามาศ เกิดจังหวัด มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090213 23/09/2022 - -

6887 ขออนุมัติจาง โครงการจางงานบัณฑิตจบใหม

 ประชาชนทั่วไป ภายใตโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตําบลบาง

ชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภสุตา ทองสิทธิ์ นางสาวศุภสุตา ทองสิทธิ์ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090215 23/09/2022 - -

6888 ขออนุมัติจาง โครงการจางงานบัณฑิตจบใหม

 ประชาชนทั่วไป ภายใตโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตําบลบาง

ชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหนึ่งฤทัย ทองสิทธิ์ นางสาวหนึ่งฤทัย ทองสิทธิ์ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090212 23/09/2022 - -

หนา้ 722



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6889 ขออนุมัติจาง โครงการจางงานบัณฑิตจบใหม

 ประชาชนทั่วไป ภายใตโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตําบลบาง

ชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอุไร บุญไทย นางอุไร บุญไทย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090214 23/09/2022 - -

6890 ขออนุมัติจาง โครงการจางงานบัณฑิตจบใหม

 ประชาชนทั่วไป ภายใตโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตําบลบาง

ชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรพร จตุพงษ นางสาวพัชรพร จตุพงษ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090218 23/09/2022 - -

6891 ขออนุมัติจาง โครงการจางงานบัณฑิตจบใหม

 ประชาชนทั่วไป ภายใตโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตําบลบาง

ชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอณัญญา นิลโกศล นางสาวอณัญญา นิลโกศล มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090216 23/09/2022 - -

6892 ขออนุมัติจาง โครงการจางงานบัณฑิตจบใหม

 ประชาชนทั่วไป ภายใตโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตําบลบาง

ชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงสองศรี ศรีเคลือบ นางสาวแสงสองศรี ศรีเคลือบ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090217 23/09/2022 - -

6893 ขออนุมัติจาง โครงการจางงานบัณฑิตจบใหม

 ประชาชนทั่วไป ภายใตโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตําบลบาง

ชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาภากร เจริญพักตร นายอาภากร เจริญพักตร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090219 23/09/2022 - -

6894 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลคูยายหมี อําเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อัมพร แกวคํา น.ส. อัมพร แกวคํา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090273 23/09/2022 - -

หนา้ 723



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6895 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลคูยายหมี อําเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ยุพาวรรณ จันทรเดช น.ส.ยุพาวรรณ จันทรเดช มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090272 23/09/2022 - -

6896 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลคูยายหมี อําเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณกร โยงรัมย น.ส.วรรณกร โยงรัมย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090270 23/09/2022 - -

6897 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลคูยายหมี อําเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศินา วงศมณี น.ส.ศศินา วงศมณี มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090271 23/09/2022 - -

6898 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลคูยายหมี อําเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธันวา คํามิตร นาย ธันวา คํามิตร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090274 23/09/2022 - -

6899 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลคูยายหมี อําเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยกร บุญทวงศ นางสาวกันยกร บุญทวงศ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090275 23/09/2022 - -

6900 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลคูยายหมี อําเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมณฑน แซอึ้ง นางสาวชุติมณฑน แซอึ้ง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090279 23/09/2022 - -

6901 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลคูยายหมี อําเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณฤดี ชูวิวัฒนกุล นางสาวณฤดี ชูวิวัฒนกุล มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090276 23/09/2022 - -

หนา้ 724



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6902 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลคูยายหมี อําเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐณิชา สามารถ นางสาวณัฐณิชา สามารถ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090277 23/09/2022 - -

6903 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลคูยายหมี อําเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกษพล ใหมชู นายกษพล ใหมชู มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090278 23/09/2022 - -

6904 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลทากระดาน 

อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสังวาลย มะณีพารัตน นางสังวาลย มะณีพารัตน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090327 23/09/2022 - -

6905 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลทากระดาน 

อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล ไปนั้น นางสาวนฤมล ไปนั้น มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090325 23/09/2022 - -

6906 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลทากระดาน 

อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยะรัตน วงษ

กระนวน

นางสาวปยะรัตน วงษกระนวน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090326 23/09/2022 - -

6907 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลทากระดาน 

อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุวดี มะณีพารัตน นางสาวยุวดี มะณีพารัตน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090329 23/09/2022 - -

6908 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลทากระดาน 

อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพฑูรย ภาแกดํา นางสาวไพฑูรย ภาแกดํา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090328 23/09/2022 - -

หนา้ 725



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6909 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลทากระดาน 

อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุชัญญา ฉลาดนุช น.ส.สุชัญญา ฉลาดนุช มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090330 23/09/2022 - -

6910 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลทากระดาน 

อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธัญญา วีระคํา นางสาวสุธัญญา วีระคํา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090334 23/09/2022 - -

6911 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลทากระดาน 

อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสรา สหะรัตน นางสาวอริสรา สหะรัตน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090333 23/09/2022 - -

6912 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลทากระดาน 

อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสา วงษสมัน นางสาวอริสา วงษสมัน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090332 23/09/2022 - -

6913 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลทากระดาน 

อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูบดี สมทรง นายภูบดี สมทรง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090331 23/09/2022 - -

6914 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลทาสะอาน 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัชรีย อั้นอยู นางสาววัชรีย อั้นอยู มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090300 23/09/2022 - -

6915 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลทาสะอาน 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางไอรินทร ยอดอุดมนิพัทธ นางไอรินทร ยอดอุดมนิพัทธ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090301 23/09/2022 - -

หนา้ 726



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6916 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลทาสะอาน 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลชัย ไกรจิตต นายกมลชัย ไกรจิตต มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090299 23/09/2022 - -

6917 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลทาสะอาน 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรวนันท นอยโส นายพัชรวนันท นอยโส มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090302 23/09/2022 - -

6918 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลทาสะอาน 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมภพ ปรางพรม นายสมภพ ปรางพรม มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090298 23/09/2022 - -

6919 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลทาสะอาน 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันนิภา แยกโคกสูง น.ส.จันนิภา แยกโคกสูง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090303 23/09/2022 - -

6920 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลทาสะอาน 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชราวรรณ บัวลอย น.ส.พัชราวรรณ บัวลอย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090304 23/09/2022 - -

6921 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลทาสะอาน 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาคินี เพียรมนูพิพัฒน น.ส.สุภาคินี เพียรมนูพิพัฒน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090307 23/09/2022 - -

6922 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลทาสะอาน 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรักษ บัวชื่น นางสาวรักษ บัวชื่น มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090306 23/09/2022 - -

หนา้ 727



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6923 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลทาสะอาน 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัชธิฐาพงศ อิ่มเอม นายอัชธิฐาพงศ อิ่มเอม มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090305 23/09/2022 - -

6924 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลบางปะกง 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขวัญจิตร ยิ่งยง นางขวัญจิตร ยิ่งยง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090291 23/09/2022 - -

6925 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลบางปะกง 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทมา เพชรราช นางปทมา เพชรราช มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090289 23/09/2022 - -

6926 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลบางปะกง 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชชา ฉัตรนรเศรษฐ นางสาวณิชชา ฉัตรนรเศรษฐ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090290 23/09/2022 - -

6927 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลบางปะกง 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพา จันทรค้ํา นางสาวพิมพา จันทรค้ํา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090292 23/09/2022 - -

6928 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลบางปะกง 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรศักดิ์ สืบจากลา นายจิรศักดิ์ สืบจากลา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090293 23/09/2022 - -

6929 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลบางปะกง 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาศิริ ศุภรเมธี นางสาวประภาศิริ ศุภรเมธี มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090296 23/09/2022 - -

หนา้ 728



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6930 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลบางปะกง 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราพร อิ่มแมน นางสาวภัทราพร อิ่มแมน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090294 23/09/2022 - -

6931 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลบางปะกง 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรอยสุดา จันทร

สรอย

นางสาวสรอยสุดา จันทรสรอย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090295 23/09/2022 - -

6932 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลบางปะกง 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเวธนวศิน ตราทอง นายเวธนวศิน ตราทอง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090297 23/09/2022 - -

6933 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลบางเกลือ 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภินันท  วัฒนศิริ นางสาวอภินันท  วัฒนศิริ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090254 23/09/2022 - -

6934 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลบางเกลือ 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอชิตา วัฒนศิริ นางอชิตา วัฒนศิริ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090251 23/09/2022 - -

6935 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลบางเกลือ 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประภาส เรียนไธสง นายประภาส เรียนไธสง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090253 23/09/2022 - -

6936 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลบางเกลือ 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรมยวิจิต ศรีคําดี นายรมยวิจิต ศรีคําดี มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090252 23/09/2022 - -

หนา้ 729



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6937 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลบางเกลือ 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธา มิ่งเจริญพร นายเมธา มิ่งเจริญพร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090250 23/09/2022 - -

6938 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลบางเกลือ 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรนันท เห็งทอง น.ส.อรนันท เห็งทอง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090257 23/09/2022 - -

6939 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลบางเกลือ 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานันท เชยชูเดช นางสาวชญานันท เชยชูเดช มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090256 23/09/2022 - -

6940 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลบางเกลือ 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติทัต ณ นคร นายกิตติทัต ณ นคร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090258 23/09/2022 - -

6941 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลบางเกลือ 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปยะชัย นัยวัฒน นายปยะชัย นัยวัฒน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090255 23/09/2022 - -

6942 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลบางเกลือ 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา จันทรดอก นายยุทธนา จันทรดอก มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090259 23/09/2022 - -

6943 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลพนัสนิคม 

อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศศิกาญจ ชอบชื่นชม นางศศิกาญจ ชอบชื่นชม มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090280 23/09/2022 - -

หนา้ 730



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6944 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลพนัสนิคม 

อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญรดา สิริเสมา นางสาวธัญรดา สิริเสมา มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090284 23/09/2022 - -

6945 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลพนัสนิคม 

อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรีสุดา รอดสบาย นางสาวศรีสุดา รอดสบาย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090281 23/09/2022 - -

6946 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลพนัสนิคม 

อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรศักดิ์ เจริญกิจจาธร นายธีรศักดิ์ เจริญกิจจาธร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090283 23/09/2022 - -

6947 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลพนัสนิคม 

อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ ฟุมเฟอง นายสราวุธ ฟุมเฟอง มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090282 23/09/2022 - -

6948 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลพนัสนิคม 

อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนพร ภาควิวัฒน น.ส. ธนพร ภาควิวัฒน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090285 23/09/2022 - -

6949 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลพนัสนิคม 

อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธิชา เจริญกิจจาธร นางสาวชลธิชา เจริญกิจจาธร มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090288 23/09/2022 - -

6950 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลพนัสนิคม 

อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศภัค นัทธี นายพงศภัค นัทธี มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090287 23/09/2022 - -

หนา้ 731



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6951 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลพนัสนิคม 

อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพงศ ลิขิตอํานวย นายศุภพงศ ลิขิตอํานวย มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090286 23/09/2022 - -

6952 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลสองคลอง 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทิมา ประสงคเจริญ นางจันทิมา ประสงคเจริญ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090262 23/09/2022 - -

6953 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลสองคลอง 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณวิสา พูลผล นางวรรณวิสา พูลผล มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090263 23/09/2022 - -

6954 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลสองคลอง 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณทิรา พวงมณี นางสาวมณทิรา พวงมณี มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090261 23/09/2022 - -

6955 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลสองคลอง 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา ศุภนาคมน นางสาวสุชาดา ศุภนาคมน มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090264 23/09/2022 - -

6956 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลสองคลอง 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัช เจตะวัฒนะ นายอภิชัช เจตะวัฒนะ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090260 23/09/2022 - -

6957 ขออนุมัติจาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) ตําบลสองคลอง 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กนกวรรณ ศรสําเร็จ น.ส. กนกวรรณ ศรสําเร็จ มีอาชีพรับจางโดยตรง

ใหบริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400065090268 23/09/2022 - -

หนา้ 732



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6958 ขออนุมัติจัดซื้อและเบิกเงินคาวัสดุ กิจกรรมที่

 1 : การบริหารนิ้วมือรวมกับดนตรีบําบัด 

โครงการโปรแกรมฝกสมรรถภาพสมองของ

ผูสูงอายุ ดวยการบริหารนิ้วมือรวมกับดนตรี

บําบัดและเกมสบําบัด จํานวน 1 งาน

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090001 05/09/2022 - -

6959 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาถายเอกสาร 

โครงการโปรแกรมฝกสมรรถภาพสมองของ

ผูสูงอายุ ดวยการบริหารนิ้วมือรวมกับดนตรี

บําบัดและเกมสบําบัด จํานวน 1 งาน

14,440.00 14,440.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090002 05/09/2022 - -

6960 ขออนุมัติจัดซื้อและเบิกเงินคาวัสดุอุปกรณ

สํานักงาน จํานวน 1 งาน โครงการโปรแกรม

ฝกสมรรถภาพสมองของผูสูงอายุ ดวยการ

บริหารนิ้วมือรวมกับดนตรีบําบัดและเกมส

บําบัด

27,400.00 27,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090003 05/09/2022 - -

6961 ขออนุมัติจัดซื้อและเบิกเงินคาวัสดุการฝก

สมอง กิจกรรมที่ 2 : การเพิ่มสมรรถภาพ

สมองดวยเกมสบําบัด จํานวน 1 งาน

61,600.00 61,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ  วิทยาพาสุข นายพิทักษ  วิทยาพาสุข เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090011 08/09/2022 - -

6962 ขออนุมัติจัดซื้อและเบิกเงินคาวัสดุการฝก 

กิจกรรมที่ 2 : การเพิ่มสมรรถภาพสมองดวย

เกมสบําบัด จํานวน 1 งาน

33,600.00 33,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทักษพร พรหมสิงห น.ส.ทักษพร พรหมสิงห เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090012 08/09/2022 - -

6963 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ซอมแซมบอบําบัดน้ําเสีย อาคารวิทยาลัยฯ 

จํานวน 1 งาน

82,000.00 82,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์  โฉมจังหวัด นายวีระศักดิ์  โฉมจังหวัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090016 12/09/2022 - -

6964 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลเขาไมแกว ประเภท

ประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา ปนเกตุ นางสาวอังคณา ปนเกตุ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090017 12/09/2022 - -

หนา้ 733



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6965 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลเขาไมแกว ประเภท

ประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัษฎาวุทธ ชื่นศิริ นายอัษฎาวุทธ ชื่นศิริ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090018 12/09/2022 - -

6966 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลเขาไมแกว ประเภท

ประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุรัสยา ขวัญนาง นางสาวอุรัสยา ขวัญนาง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090019 12/09/2022 - -

6967 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลเขาไมแกว ประเภท

ประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิชญาภร เสือสะอาด น.ส.พิชญาภร เสือสะอาด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090020 12/09/2022 - -

6968 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลเขาไมแกว ประเภท

บัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนกนันท ผลเอก นางสาวชนกนันท ผลเอก เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090021 12/09/2022 - -

6969 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลเขาไมแกว ประเภท

บัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปกรณ ทมเจริญ นายปกรณ ทมเจริญ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090022 12/09/2022 - -

6970 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลเขาไมแกว ประเภท

บัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววริดา สายสุคนธ นางสาววริดา สายสุคนธ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090023 12/09/2022 - -

หนา้ 734



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6971 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลเขาไมแกว ประเภท

บัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัษฎายุทธ ชื่นศิริ นายอัษฎายุทธ ชื่นศิริ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090024 12/09/2022 - -

6972 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลหนองปลาไหล 

ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันตณัทนันท 

สิงหโตทอง

นางสาวกันตณัทนันท สิงหโตทอง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090025 12/09/2022 - -

6973 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลหนองปลาไหล 

ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ร.ต.หญิงเมขลา สุนาวงค วาที่ร.ต.หญิงเมขลา สุนาวงค เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090026 12/09/2022 - -

6974 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลหนองปลาไหล 

ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ แกวสุขศรี นางสาวจารุวรรณ แกวสุขศรี เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090027 12/09/2022 - -

6975 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลหนองปลาไหล 

ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลัคณาพร เรืองทิพย น.ส.ลัคณาพร เรืองทิพย เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090028 12/09/2022 - -

6976 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลหนองปลาไหล 

ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวชิรภูมิ พิมพทอง นายวชิรภูมิ พิมพทอง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090029 12/09/2022 - -

หนา้ 735



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6977 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลหนองปรือ ประเภท

ประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานตพิชา สุมังคะละ นางสาวกานตพิชา สุมังคะละ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090030 12/09/2022 - -

6978 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลหนองปรือ ประเภท

ประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา แนวเนื่อง นางสาวสุจิตรา แนวเนื่อง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090031 12/09/2022 - -

6979 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลหนองปรือ ประเภท

ประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรพิชชา สุระ นางสาววรพิชชา สุระ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090032 12/09/2022 - -

6980 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลหนองปรือ ประเภท

ประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล สืบทิม นายอรรถพล สืบทิม เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090033 12/09/2022 - -

6981 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลหนองปรือ ประเภท

ประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาวรินท สวน

สุวรรณ

นางสาวปภาวรินท สวนสุวรรณ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090034 12/09/2022 - -

6982 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลหนองปรือ ประเภท

บัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพณัฐ  ศรีพิศาล นายนพณัฐ  ศรีพิศาล เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090035 12/09/2022 - -

หนา้ 736



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6983 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลหนองปรือ ประเภท

บัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพนม คงมั่น นายพนม คงมั่น เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090036 12/09/2022 - -

6984 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลหนองปรือ ประเภท

บัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมผกา ถาวรกิจ นางสาวพิมผกา ถาวรกิจ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090037 12/09/2022 - -

6985 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลหนองปรือ ประเภท

บัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชชาพัชร สิทธิราช นางสาวพิชชาพัชร สิทธิราช เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090038 12/09/2022 - -

6986 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลหนองปรือ ประเภท

บัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัทรี แสงจันทร นางสาวมัทรี แสงจันทร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090039 12/09/2022 - -

6987 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลนาตาขวัญ ประเภท

ประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ตันตะราวงศา นายพงศกร ตันตะราวงศา เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090040 12/09/2022 - -

6988 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลนาตาขวัญ ประเภท

ประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทนา ผางเวทย นางสาวจันทนา ผางเวทย เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090041 12/09/2022 - -

หนา้ 737



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6989 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลนาตาขวัญ ประเภท

บัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรปรียา ผลศิริ นางสาวอรปรียา ผลศิริ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090042 12/09/2022 - -

6990 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลนาตาขวัญ ประเภท

บัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาธร ศรีสุขโข นางสาวนิภาธร ศรีสุขโข เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090043 12/09/2022 - -

6991 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลนาตาขวัญ ประเภท

บัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร พิทยนนท นายนครินทร พิทยนนท เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090044 12/09/2022 - -

6992 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลนาตาขวัญ ประเภท

บัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกันยา เสียง

ประเสริฐ

นางสาวกรกันยา เสียงประเสริฐ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090045 12/09/2022 - -

6993 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลหนองปลาไหล 

ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเหมือนแพร  บุญ

บรรจง

นางสาวเหมือนแพร  บุญบรรจง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090046 12/09/2022 - -

6994 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจัดทําคูมือการ

ใชโปรแกรมฯ โครงการโปรแกรมฝก

สมรรถภาพสมองฯ จํานวน 1 งาน

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ.พี.บลูปริ้นท ราน เอ.พี.บลูปริ้นท เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090057 13/09/2022 - -

6995 ขออนุมัติจัดซื้อและเบิกเงินคาวัสดุฝกสมอง 

จํานวน 200 ชุด โครงการ โปรแกรมฝก

สมรรถภาพสมองของผูสูงอายุฯ

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดวงรัตน เหลืองออน น.ส. ดวงรัตน เหลืองออน เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090058 13/09/2022 - -

หนา้ 738



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

6996 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจางและเบิกเงินคาวัสดุ 

จํานวน 1 งาน โครงการโปรแกรมฝก

สมรรถภาพสมองของผูสูงอายุ

42,750.00 42,750.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ สุขเจริญ นายสมพงษ สุขเจริญ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090059 13/09/2022 - -

6997 ขออนุมัติจัดซื้อและเบิกเงินคาวัสดุ โครงการ 

โปรแกรมฝกสมรรถภาพสมองผูสูงอายุฯ 

จํานวน 1 งาน

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090060 16/09/2022 - -

6998 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฝกสมอง โครงการ

โปรแกรมฝกสมรรถภาพสมองของผูสูงอายุ 

จํานวน 1 งาน

89,400.00 89,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญกิจ มณีรัตน นางสาวธัญญกิจ มณีรัตน เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090061 16/09/2022 - -

6999 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางซอมแซม

และบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศของ

วิทยาลัยฯ จํานวน 1 งาน

11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เปยกแอร 2005 

จํากัด

บริษัท เปยกแอร 2005 จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090063 16/09/2022 - -

7000 ขออนุมัติจัดซื้อและเบิกเงินคาวัสดุ USB 

จํานวน 200 ชุด กิจกรรมที่ 1 : การบริหาร

นิ้วมือรวมกับดนตรีบําบัด โครงการโปรแกรม

ฝกสมรรถภาพสมองของผูสูงอายุฯ

46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ  วิทยาพาสุข นายพิทักษ  วิทยาพาสุข เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090064 16/09/2022 - -

7001 ขออนุมัติจัดซื้อและเบิกเงินคาวัสดุอุปกรณ 

โครงการโปรแกรมฝกสมรรถภาพสมองของ

ผูสูงอายุฯ จํานวน 1 งาน

52,050.00 52,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090065 19/09/2022 - -

7002 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาถายเอกสารสี

และเขาเลมสี โครงการโปรแกรมฝก

สมรรถภาพสมองของผูสูงอายุฯ

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ น.ส.จิณหจุฑา  รัตติกาลสุขะ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090070 20/09/2022 - -

7003 ขออนุมัติจัดซื้อและเบิกเงินคาวัสดุหมึกพิมพ 

จํานวน 1 งาน โครงการโปรแกรมฝก

สมรรถภาพสมองของผูสูงอายุ

12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090071 20/09/2022 - -

7004 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจัดทําหนังสือ

การใชโปรแกรมบริหารนิ้วมือรวมกับดนตรี

บําบัดฯ โครงการโปรแกรมฝกสมรรถภาพ

สมองของผูสูงอายุ จํานวน 1 งาน

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ.พี.บลูปริ้นท ราน เอ.พี.บลูปริ้นท เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090072 20/09/2022 - -

หนา้ 739



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7005 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลหนองปลาไหล 

ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันตณัทนันท 

สิงหโตทอง

นางสาวกันตณัทนันท สิงหโตทอง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090074 26/09/2022 - -

7006 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลหนองปลาไหล 

ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ร.ต.หญิงเมขลา สุนาวงค วาที่ร.ต.หญิงเมขลา สุนาวงค เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090075 26/09/2022 - -

7007 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลหนองปลาไหล 

ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ แกวสุขศรี นางสาวจารุวรรณ แกวสุขศรี เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090076 26/09/2022 - -

7008 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลหนองปลาไหล 

ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลัคณาพร เรืองทิพย น.ส.ลัคณาพร เรืองทิพย เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090077 26/09/2022 - -

7009 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลหนองปลาไหล 

ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวชิรภูมิ พิมพทอง นายวชิรภูมิ พิมพทอง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090078 26/09/2022 - -

7010 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลหนองปรือ ประเภท

ประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานตพิชา สุมังคะละ นางสาวกานตพิชา สุมังคะละ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090079 26/09/2022 - -

หนา้ 740



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7011 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลหนองปรือ ประเภท

ประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา แนวเนื่อง นางสาวสุจิตรา แนวเนื่อง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090080 26/09/2022 - -

7012 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลหนองปรือ ประเภท

ประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรพิชชา สุระ นางสาววรพิชชา สุระ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090081 26/09/2022 - -

7013 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลหนองปรือ ประเภท

ประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล สืบทิม นายอรรถพล สืบทิม เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090082 26/09/2022 - -

7014 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลหนองปรือ ประเภท

ประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาวรินท สวน

สุวรรณ

นางสาวปภาวรินท สวนสุวรรณ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090083 26/09/2022 - -

7015 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลหนองปรือ ประเภท

บัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพณัฐ  ศรีพิศาล นายนพณัฐ  ศรีพิศาล เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090084 26/09/2022 - -

7016 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลหนองปรือ ประเภท

บัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพนม คงมั่น นายพนม คงมั่น เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090085 26/09/2022 - -

หนา้ 741



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7017 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลหนองปรือ ประเภท

บัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมผกา ถาวรกิจ นางสาวพิมผกา ถาวรกิจ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090086 26/09/2022 - -

7018 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลหนองปรือ ประเภท

บัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชชาพัชร สิทธิราช นางสาวพิชชาพัชร สิทธิราช เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090087 26/09/2022 - -

7019 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลหนองปรือ ประเภท

บัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัทรี แสงจันทร นางสาวมัทรี แสงจันทร เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090088 26/09/2022 - -

7020 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลนาตาขวัญ ประเภท

ประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ตันตะราวงศา นายพงศกร ตันตะราวงศา เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090089 26/09/2022 - -

7021 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลนาตาขวัญ ประเภท

ประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทนา ผางเวทย นางสาวจันทนา ผางเวทย เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090090 26/09/2022 - -

7022 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลนาตาขวัญ ประเภท

บัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรปรียา ผลศิริ นางสาวอรปรียา ผลศิริ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090091 26/09/2022 - -

หนา้ 742



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7023 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลนาตาขวัญ ประเภท

บัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาธร ศรีสุขโข นางสาวนิภาธร ศรีสุขโข เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090092 26/09/2022 - -

7024 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลนาตาขวัญ ประเภท

บัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร พิทยนนท นายนครินทร พิทยนนท เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090093 26/09/2022 - -

7025 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลนาตาขวัญ ประเภท

บัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกันยา เสียง

ประเสริฐ

นางสาวกรกันยา เสียงประเสริฐ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090094 26/09/2022 - -

7026 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลหนองปลาไหล 

ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเหมือนแพร  บุญ

บรรจง

นางสาวเหมือนแพร  บุญบรรจง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090095 26/09/2022 - -

7027 ขออนุมัติจัดซื้อและเบิกเงินคาวัสดุ กิจกรรมที่

 1 : การบริหารนิ้วมือฯ โครงการโปรแกรม

ฝกสมรรถภาพสมองของผูสูงอายุ จํานวน 1 

งาน

87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอช.ซี.พี. จํากัด บริษัท เอช.ซี.พี. จํากัด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090109 26/09/2022 - -

7028 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลเขาไมแกว ประเภท

ประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา ปนเกตุ นางสาวอังคณา ปนเกตุ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090111 27/09/2022 - -

หนา้ 743



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7029 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลเขาไมแกว ประเภท

ประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัษฎาวุทธ ชื่นศิริ นายอัษฎาวุทธ ชื่นศิริ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090112 27/09/2022 - -

7030 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลเขาไมแกว ประเภท

ประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุรัสยา ขวัญนาง นางสาวอุรัสยา ขวัญนาง เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090113 27/09/2022 - -

7031 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลเขาไมแกว ประเภท

ประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิชญาภร เสือสะอาด น.ส.พิชญาภร เสือสะอาด เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090114 27/09/2022 - -

7032 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลเขาไมแกว ประเภท

บัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนกนันท ผลเอก นางสาวชนกนันท ผลเอก เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090115 27/09/2022 - -

7033 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลเขาไมแกว ประเภท

บัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปกรณ ทมเจริญ นายปกรณ ทมเจริญ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090116 27/09/2022 - -

7034 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลเขาไมแกว ประเภท

บัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววริดา สายสุคนธ นางสาววริดา สายสุคนธ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090117 27/09/2022 - -

หนา้ 744



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7035 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

ปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ตําบลเขาไมแกว ประเภท

บัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัษฎายุทธ ชื่นศิริ นายอัษฎายุทธ ชื่นศิริ เปนไปตามขอตกลงเหมาะสม

ในวงเงินงบประมาณ

PR3400065090118 27/09/2022 - -

7036 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 หนองตําลึง

 1

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา เพ็ชรแกว นางสาวรัตนา เพ็ชรแกว มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090071 02/09/2022 - -

7037 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 หนองตําลึง

 2

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิตา ปยะรัตน นางสาวปาลิตา ปยะรัตน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090072 02/09/2022 - -

7038 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 หนองตําลึง

 3

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อลิสา สวิตาเมธากุล น.ส.อลิสา สวิตาเมธากุล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090073 02/09/2022 - -

7039 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 หนองตําลึง

 4

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พัชรา เผือกมี น.ส. พัชรา เผือกมี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090074 02/09/2022 - -

7040 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 หนองตําลึง

 5

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธราศรัย แกวสุข นายธราศรัย แกวสุข มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090075 02/09/2022 - -

หนา้ 745



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7041 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 หนองตําลึง

 6

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อารยา พรหมจําปา น.ส. อารยา พรหมจําปา มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090076 02/09/2022 - -

7042 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 หนองตําลึง

 7

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา สมประสงค นางสาวณัฐธิดา สมประสงค มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090077 02/09/2022 - -

7043 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 หนองตําลึง

 8

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กานตชนา ใบดํารงศักดิ์ น.ส.กานตชนา ใบดํารงศักดิ์ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090078 02/09/2022 - -

7044 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565  มะขาม

หยง 1

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทิตตา ปญญโชติ

รัตน

นางสาวปทิตตา ปญญโชติรัตน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090053 02/09/2022 - -

7045 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (1 บานบึง)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัคชัญญา กออําพัน

ทอง

นางสาวภัคชัญญา กออําพันทอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090029 02/09/2022 - -

7046 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (10 ทาบุญ

ม)ี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลรัตน ผสมทรัพย นางสาวกมลรัตน ผสมทรัพย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090038 02/09/2022 - -

หนา้ 746



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7047 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (11 ทาบุญ

ม)ี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโชติรัตน ปณัฐกร

กุญช

นางสาวโชติรัตน ปณัฐกรกุญช มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090039 02/09/2022 - -

7048 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (12 ทาบุญ

ม)ี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรีสุดา เสงี่ยมวงษ น.ส.ศรีสุดา เสงี่ยมวงษ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090040 02/09/2022 - -

7049 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (13 ทาบุญ

ม)ี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยาพร ธาระฤกษ นายไชยาพร ธาระฤกษ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090041 02/09/2022 - -

7050 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (14 ทาบุญ

ม)ี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาริสา ดีวัน นางสาวนาริสา ดีวัน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090042 02/09/2022 - -

7051 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (15 ทาบุญ

ม)ี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ คงลอม นางสาวจุฑามาศ คงลอม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090043 02/09/2022 - -

7052 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (16 ทาบุญ

ม)ี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัทธมล เมืองเจริญ นางสาวสุพัทธมล เมืองเจริญ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090044 02/09/2022 - -

หนา้ 747



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7053 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (17 หนอง

หงษ)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิริน สุขเจริญจันทร นางสาวณิริน สุขเจริญจันทร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090045 02/09/2022 - -

7054 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (18 หนอง

หงษ)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรากฤช หิรัญศุภสกุล นายนรากฤช หิรัญศุภสกุล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090046 02/09/2022 - -

7055 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (19 หนอง

หงษ)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิจจา เกิดปราง นายกิจจา เกิดปราง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090047 02/09/2022 - -

7056 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (2 บานบึง)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชรินทร เนื่องจํานงค นางพัชรินทร เนื่องจํานงค มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090030 02/09/2022 - -

7057 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (20 หนอง

หงษ)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา สุขเจริญจันทร นางสาวรัตนา สุขเจริญจันทร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090048 02/09/2022 - -

7058 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (21 หนอง

หงษ)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชวิศา วาดถนน นางสาวชวิศา วาดถนน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090049 02/09/2022 - -

หนา้ 748



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7059 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (22 หนอง

หงษ)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ศิวะวงษ นางสาวกาญจนา ศิวะวงษ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090050 02/09/2022 - -

7060 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (23 หนอง

หงษ)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฎฐา เผื่อนผัน นางสาวณัฎฐา เผื่อนผัน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090051 02/09/2022 - -

7061 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (24 หนอง

หงษ)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ ชื่นชม นายปฏิภาณ ชื่นชม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090052 02/09/2022 - -

7062 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (3 บานบึง)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุภัทร ทองอน นายจตุภัทร ทองอน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090031 02/09/2022 - -

7063 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (4 บานบึง)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณทิพย ผสม

ทรัพย

นางสาววรรณทิพย ผสมทรัพย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090032 02/09/2022 - -

7064 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (5 บานบึง)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชลัมพล เวสารัชประเสริฐ นายชลัมพล เวสารัชประเสริฐ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090033 02/09/2022 - -

หนา้ 749



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7065 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (6 บานบึง)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ ฟูเกษม นางสาวศิริลักษณ ฟูเกษม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090034 02/09/2022 - -

7066 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (7 บานบึง)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดลพร ราชนิยม นางสาวดลพร ราชนิยม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090035 02/09/2022 - -

7067 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (8 บานบึง)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุพิชญา วโรดม น.ส.สุพิชญา วโรดม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090036 02/09/2022 - -

7068 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (9 ทาบุญม)ี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีพันธุ ผสมทรัพย นางสาวอารีพันธุ ผสมทรัพย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090037 02/09/2022 - -

7069 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (นายาย

อาม14)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา อิ่มเอี่ยม นางสาวนิตยา อิ่มเอี่ยม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090017 02/09/2022 - -

7070 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (นายาย

อาม15)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรรค วะโร นายเสกสรรค วะโร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090018 02/09/2022 - -

หนา้ 750



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7071 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (นายาย

อาม16)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิลา แวววับ นายศิลา แวววับ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090019 02/09/2022 - -

7072 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (นายาย

อาม17)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาสรี ทองมี นางสาวนาสรี ทองมี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090020 02/09/2022 - -

7073 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (นายาย

อาม18)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยา อิ่มเอี่ยม นางสาวกันยา อิ่มเอี่ยม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090021 02/09/2022 - -

7074 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (นายาย

อาม19)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปยะวัฒน นิลนบดี นายปยะวัฒน นิลนบดี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090022 02/09/2022 - -

7075 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (นายาย

อาม20)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกาญจน แกว

วิเชียร

นางสาวศิริกาญจน แกววิเชียร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090023 02/09/2022 - -

7076 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (นายาย

อาม21)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก ซื่อตรง นางสาวกมลชนก ซื่อตรง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090024 02/09/2022 - -

หนา้ 751



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7077 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (นายาย

อาม22)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทธธีรา ไกรอินทร นางสาวพัทธธีรา ไกรอินทร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090025 02/09/2022 - -

7078 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (นายาย

อาม23)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ วะโร นายปฏิภาณ วะโร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090026 02/09/2022 - -

7079 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (พานทอง

10)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอําพล เพชรนาดี นายอําพล เพชรนาดี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090013 02/09/2022 - -

7080 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (พานทอง

11)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกมลนันท 

เหลืองออน

นางสาวณัฐกมลนันท เหลืองออน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090014 02/09/2022 - -

7081 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (พานทอง

12)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกานต ชื่นชนม นายกานต ชื่นชนม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090015 02/09/2022 - -

7082 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (พานทอง

13)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัคพล ฐานพันธพิพัฒน นายภัคพล ฐานพันธพิพัฒน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090016 02/09/2022 - -

หนา้ 752



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7083 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (พานทอง9)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย ทองมน นางสาวพรทิพย ทองมน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090012 02/09/2022 - -

7084 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (หนอง

บอนแดง1)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภิสรา อยูศรี นางสาวศุภิสรา อยูศรี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090004 02/09/2022 - -

7085 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (หนอง

บอนแดง2)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกาญจน ตัน

ติวัฒนไพศาล

นางสาวณัฐกาญจน ตันติวัฒน

ไพศาล

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090005 02/09/2022 - -

7086 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (หนอง

บอนแดง4)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภินันท โชติทองหลาง นายอภินันท โชติทองหลาง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090007 02/09/2022 - -

7087 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (หนอง

บอนแดง5)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา สัมประจิตร นางสาวเจนจิรา สัมประจิตร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090008 02/09/2022 - -

7088 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (หนอง

บอนแดง6)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาพัชร พุทธฤดี

สุข

นางสาวกัญญาพัชร พุทธฤดีสุข มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090009 02/09/2022 - -

หนา้ 753



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7089 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (หนอง

บอนแดง7)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทมาวดี แกวระวัง นางสาวปทมาวดี แกวระวัง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090010 02/09/2022 - -

7090 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (หนอง

บอนแดง8)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิกร พรหมบรรดาโชค นายสิทธิกร พรหมบรรดาโชค มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090011 02/09/2022 - -

7091 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 นาเริก 1

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดมรัตน เชื้อสุวรรณชัย นายอุดมรัตน เชื้อสุวรรณชัย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090061 02/09/2022 - -

7092 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 นาเริก 10

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐริกา สงคราม นางสาวณัฐริกา สงคราม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090070 02/09/2022 - -

7093 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 นาเริก 2

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิทธิณีย ปโย นางสาวสิทธิณีย ปโย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090062 02/09/2022 - -

7094 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 นาเริก 3

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐฐา ในจํานวน นางสาวณัฐฐา ในจํานวน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090063 02/09/2022 - -

7095 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 นาเริก 4

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สิริกานดา ปโย นางสาว สิริกานดา ปโย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090064 02/09/2022 - -

หนา้ 754



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7096 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 นาเริก 5

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัลลภา ซุนสุน นางสาววัลลภา ซุนสุน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090065 02/09/2022 - -

7097 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 นาเริก 6

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดลยา ฮานาฟ นางสาวดลยา ฮานาฟ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090066 02/09/2022 - -

7098 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 นาเริก 7

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชชุลี ธุนันทา นางสาวรัชชุลี ธุนันทา มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090067 02/09/2022 - -

7099 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 นาเริก 8

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวคนภ แพงไพรี นางสาวเสาวคนภ แพงไพรี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090068 02/09/2022 - -

7100 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 นาเริก 9

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอระยา วิชามูล นางสาวอระยา วิชามูล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090069 02/09/2022 - -

7101 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 มะขามหยง

 2

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุพงษ ปญญาริกานนท นายจตุพงษ ปญญาริกานนท มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090054 02/09/2022 - -

7102 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 มะขามหยง

 3

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอําพร แซโงว นางอําพร แซโงว มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090055 02/09/2022 - -

หนา้ 755



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7103 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 มะขามหยง

 4

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทมา งามมั่ง นางสาวปทมา งามมั่ง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090056 02/09/2022 - -

7104 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 มะขามหยง

 5

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกพันธ วนิชอนันต นายเอกพันธ วนิชอนันต มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090057 02/09/2022 - -

7105 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 มะขามหยง

 6

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรศักดิ์ วิรุณพันธ นายจิรศักดิ์ วิรุณพันธ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090058 02/09/2022 - -

7106 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 มะขามหยง

 7

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพัทพ พนาวรัตม นายกิตติพัทพ พนาวรัตม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090059 02/09/2022 - -

7107 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 มะขามหยง

 8

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอักษรศาสตร ฉลาด

ล้ํา

นางสาวอักษรศาสตร ฉลาดล้ํา มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090060 02/09/2022 - -

7108 ขออนุมัติจัดซื้อปายแขวนประตู จํานวน 80 

ชิ้น (2109)

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090082 05/09/2022 - -

หนา้ 756



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7109 ขออนุมัติจัดจางเปลี่ยนแบตเตอรี่สํารองไฟ

ฉุกเฉินลิฟตและสลิงหลักของลิฟต อาคาร 10

 ป เภสัชศาสตรบูรพาและอาคารปฏิบัติการ

เภสัชกรรมชุมชนและหองปฏิบัติการผลิตยา 

จํานวน 1 งาน

324,852.00 324,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเว

เตอร (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO3700065090001 07/09/2022 - -

7110 ขออนุมัติจัดซื้อเลือดไกสด จํานวน 3 หลอด 

สําหรับทําการทดลองปฏิบัติการของสาขาวิชา

เภสัชวิทยาและเภสัชศาสตรชีวภาพ (3111)

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสถิตย เจริญ นายสถิตย เจริญ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090093 07/09/2022 - -

7111 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (หนอง

บอนแดง3)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ วรวรรณ นายณัฐวุฒิ วรวรรณ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090092 07/09/2022 - -

7112 ขออนุมัติจัดซื้อโปรแกรมวิเคราะหดานสถิติ 

Stata/BE 17 จํานวน 1 โปรแกรม (2295)

103,725.00 103,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.ที.เชียงใหม จํากัด บริษัท ซี.ที.เชียงใหม จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO3700065090002 08/09/2022 - -

7113 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565  (นาเริก1)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดมรัตน เชื้อสุวรรณชัย นายอุดมรัตน เชื้อสุวรรณชัย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090193 22/09/2022 - -

7114 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565(มะขาม

หยง1)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทิตตา ปญญโชติ

รัตน

นางสาวปทิตตา ปญญโชติรัตน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090177 22/09/2022 - -

7115 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565  (หนอง

ตําลึง 3)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อลิสา สวิตาเมธากุล น.ส.อลิสา สวิตาเมธากุล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090187 22/09/2022 - -

หนา้ 757



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7116 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565  (หนอง

ตําลึง 4)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พัชรา เผือกมี น.ส. พัชรา เผือกมี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090188 22/09/2022 - -

7117 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565  (หนอง

ตําลึง 5)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธราศรัย แกวสุข นายธราศรัย แกวสุข มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090189 22/09/2022 - -

7118 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565  (หนอง

ตําลึง 6)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารยา พรหมจําปา นางสาวอารยา พรหมจําปา มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090190 22/09/2022 - -

7119 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565  (หนอง

ตําลึง 7)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา สมประสงค นางสาวณัฐธิดา สมประสงค มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090191 22/09/2022 - -

7120 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565  (หนอง

ตําลึง 8)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กานตชนา ใบดํารงศักดิ์ น.ส.กานตชนา ใบดํารงศักดิ์ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090192 22/09/2022 - -

7121 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (1 บานบึง)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัคชัญญา กออําพัน

ทอง

นางสาวภัคชัญญา กออําพันทอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090153 22/09/2022 - -

หนา้ 758



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7122 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (10 ทา

บุญม)ี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลรัตน ผสมทรัพย นางสาวกมลรัตน ผสมทรัพย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090162 22/09/2022 - -

7123 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (11 ทา

บุญม)ี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติรัตน ปณัฐกรกุญช น.ส. โชติรัตน ปณัฐกรกุญช มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090163 22/09/2022 - -

7124 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (12 ทา

บุญม)ี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรีสุดา เสงี่ยมวงษ น.ส.ศรีสุดา เสงี่ยมวงษ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090164 22/09/2022 - -

7125 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (13 ทา

บุญม)ี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยาพร ธาระฤกษ นายไชยาพร ธาระฤกษ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090165 22/09/2022 - -

7126 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (14 ทา

บุญม)ี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาริสา ดีวัน นางสาวนาริสา ดีวัน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090166 22/09/2022 - -

7127 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (15 ทา

บุญม)ี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ คงลอม นางสาวจุฑามาศ คงลอม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090167 22/09/2022 - -

หนา้ 759



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7128 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (16 ทา

บุญม)ี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัทธมล เมืองเจริญ นางสาวสุพัทธมล เมืองเจริญ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090168 22/09/2022 - -

7129 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (17 หนอง

หงษ)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิริน สุขเจริญจันทร นางสาวณิริน สุขเจริญจันทร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090169 22/09/2022 - -

7130 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (18 หนอง

หงษ)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรากฤช หิรัญศุภสกุล นายนรากฤช หิรัญศุภสกุล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090170 22/09/2022 - -

7131 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (19 หนอง

หงษ)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิจจา เกิดปราง นายกิจจา เกิดปราง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090171 22/09/2022 - -

7132 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (2 บานบึง)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชรินทร เนื่องจํานงค นางพัชรินทร เนื่องจํานงค มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090154 22/09/2022 - -

7133 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (20 หนอง

หงษ)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา สุขเจริญจันทร นางสาวรัตนา สุขเจริญจันทร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090172 22/09/2022 - -

หนา้ 760



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7134 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (21 หนอง

หงษ)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชวิศา วาดถนน นางสาวชวิศา วาดถนน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090173 22/09/2022 - -

7135 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (22 หนอง

หงษ)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ศิวะวงษ นางสาวกาญจนา ศิวะวงษ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090174 22/09/2022 - -

7136 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (23 หนอง

หงษ)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฎฐา เผื่อนผัน นางสาวณัฎฐา เผื่อนผัน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090175 22/09/2022 - -

7137 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (24 หนอง

หงษ)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ ชื่นชม นายปฏิภาณ ชื่นชม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090176 22/09/2022 - -

7138 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (3 บานบึง)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุภัทร ทองอน นายจตุภัทร ทองอน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090155 22/09/2022 - -

7139 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (4 บานบึง)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณทิพย ผสม

ทรัพย

นางสาววรรณทิพย ผสมทรัพย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090156 22/09/2022 - -

หนา้ 761



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7140 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (5 บานบึง)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชลัมพล เวสารัชประเสริฐ นายชลัมพล เวสารัชประเสริฐ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090157 22/09/2022 - -

7141 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (6 บานบึง)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ ฟูเกษม นางสาวศิริลักษณ ฟูเกษม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090158 22/09/2022 - -

7142 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (7 บานบึง)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุพิชญา วโรดม น.ส.สุพิชญา วโรดม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090159 22/09/2022 - -

7143 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (8 บานบึง)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดลพร ราชนิยม นางสาวดลพร ราชนิยม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090160 22/09/2022 - -

7144 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (9 ทาบุญม)ี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีพันธุ ผสมทรัพย นางสาวอารีพันธุ ผสมทรัพย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090161 22/09/2022 - -

7145 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (นาเริก10)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐริกา สงคราม นางสาวณัฐริกา สงคราม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090202 22/09/2022 - -

หนา้ 762



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7146 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (นาเริก2)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิทธิณีย ปโย นางสาวสิทธิณีย ปโย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090194 22/09/2022 - -

7147 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (นาเริก3)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐฐา ในจํานวน นางสาวณัฐฐา ในจํานวน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090195 22/09/2022 - -

7148 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (นาเริก4)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สิริกานดา ปโย นางสาว สิริกานดา ปโย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090196 22/09/2022 - -

7149 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (นาเริก5)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัลลภา ซุนสุน นางสาววัลลภา ซุนสุน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090197 22/09/2022 - -

7150 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (นาเริก6)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดลยา ฮานาฟ นางสาวดลยา ฮานาฟ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090198 22/09/2022 - -

7151 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (นาเริก7)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชชุลี ธุนันทา นางสาวรัชชุลี ธุนันทา มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090199 22/09/2022 - -

7152 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (นาเริก8)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวคนภ แพงไพรี นางสาวเสาวคนภ แพงไพรี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090200 22/09/2022 - -

หนา้ 763



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7153 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (นาเริก9)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอระยา วิชามูล นางสาวอระยา วิชามูล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090201 22/09/2022 - -

7154 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (มะขาม

หยง 5)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกพันธ วนิชอนันต นายเอกพันธ วนิชอนันต มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090181 22/09/2022 - -

7155 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (มะขาม

หยง 7)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพัทพ พนาวรัตม นายกิตติพัทพ พนาวรัตม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090183 22/09/2022 - -

7156 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (มะขาม

หยง 8)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอักษรศาสตร ฉลาด

ล้ํา

นางสาวอักษรศาสตร ฉลาดล้ํา มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090184 22/09/2022 - -

7157 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (มะขาม

หยง2)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุพงษ ปญญาริกานนท นายจตุพงษ ปญญาริกานนท มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090178 22/09/2022 - -

7158 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (มะขาม

หยง3)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอําพร แซโงว นางอําพร แซโงว มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090179 22/09/2022 - -

หนา้ 764



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7159 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (มะขาม

หยง4)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทมา งามมั่ง นางสาวปทมา งามมั่ง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090180 22/09/2022 - -

7160 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (มะขาม

หยง6)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรศักดิ์ วิรุณพันธ นายจิรศักดิ์ วิรุณพันธ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090182 22/09/2022 - -

7161 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (หนอง

ตําลึง 1)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตนา เพ็ชรแกว น.ส.รัตนา เพ็ชรแกว มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090185 22/09/2022 - -

7162 จางเหมาผูปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565  (หนอง

ตําลึง 2)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิตา ปยะรัตน นางสาวปาลิตา ปยะรัตน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090186 22/09/2022 - -

7163 จางเหมาผูปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เดือน

กันยายน 2565 (9 พานทอง)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย ทองมน นางสาวพรทิพย ทองมน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090213 23/09/2022 - -

7164 จางเหมาผูปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เดือน

กันยายน 2565 (10 พานทอง)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอําพล เพชรนาดี นายอําพล เพชรนาดี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090214 23/09/2022 - -

หนา้ 765



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7165 จางเหมาผูปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เดือน

กันยายน 2565 (11 พานทอง)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกมลนันท 

เหลืองออน

นางสาวณัฐกมลนันท เหลืองออน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090215 23/09/2022 - -

7166 จางเหมาผูปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เดือน

กันยายน 2565 (12 พานทอง)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกานต ชื่นชนม นายกานต ชื่นชนม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090216 23/09/2022 - -

7167 จางเหมาผูปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เดือน

กันยายน 2565 (13 พานทอง)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัคพล ฐานพันธพิพัฒน นายภัคพล ฐานพันธพิพัฒน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090217 23/09/2022 - -

7168 จางเหมาผูปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เดือน

กันยายน 2565 (14 นายายอาม)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา อิ่มเอี่ยม นางสาวนิตยา อิ่มเอี่ยม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090218 23/09/2022 - -

7169 จางเหมาผูปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เดือน

กันยายน 2565 (15 นายายอาม)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรรค วะโร นายเสกสรรค วะโร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090219 23/09/2022 - -

7170 จางเหมาผูปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เดือน

กันยายน 2565 (16 นายายอาม)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิลา แวววับ นายศิลา แวววับ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090220 23/09/2022 - -

7171 จางเหมาผูปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เดือน

กันยายน 2565 (17 นายายอาม)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาสรี ทองมี นางสาวนาสรี ทองมี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090221 23/09/2022 - -

หนา้ 766



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7172 จางเหมาผูปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เดือน

กันยายน 2565 (18 นายายอาม)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยา อิ่มเอี่ยม นางสาวกันยา อิ่มเอี่ยม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090222 23/09/2022 - -

7173 จางเหมาผูปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เดือน

กันยายน 2565 (19 นายายอาม)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปยะวัฒน นิลนบดี นายปยะวัฒน นิลนบดี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090223 23/09/2022 - -

7174 จางเหมาผูปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เดือน

กันยายน 2565 (2 หนองบอนแดง)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกาญจน ตัน

ติวัฒนไพศาล

นางสาวณัฐกาญจน ตันติวัฒน

ไพศาล

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090206 23/09/2022 - -

7175 จางเหมาผูปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เดือน

กันยายน 2565 (20 นายายอาม)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกาญจน แกว

วิเชียร

นางสาวศิริกาญจน แกววิเชียร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090224 23/09/2022 - -

7176 จางเหมาผูปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เดือน

กันยายน 2565 (21 นายายอาม)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทธธีรา ไกรอินทร นางสาวพัทธธีรา ไกรอินทร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090225 23/09/2022 - -

7177 จางเหมาผูปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เดือน

กันยายน 2565 (3 หนองบอนแดง)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ วรวรรณ นายณัฐวุฒิ วรวรรณ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090207 23/09/2022 - -

7178 จางเหมาผูปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เดือน

กันยายน 2565 (4 หนองบอนแดง)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภินันท โชติทองหลาง นายอภินันท โชติทองหลาง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090208 23/09/2022 - -

หนา้ 767



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7179 จางเหมาผูปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เดือน

กันยายน 2565 (5 หนองบอนแดง)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา สัมประจิตร นางสาวเจนจิรา สัมประจิตร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090209 23/09/2022 - -

7180 จางเหมาผูปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เดือน

กันยายน 2565 (6 หนองบอนแดง)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กัญญาพัชร พุทธฤดีสุข น.ส. กัญญาพัชร พุทธฤดีสุข มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090210 23/09/2022 - -

7181 จางเหมาผูปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เดือน

กันยายน 2565 (7 หนองบอนแดง)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทมาวดี แกวระวัง นางสาวปทมาวดี แกวระวัง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090211 23/09/2022 - -

7182 จางเหมาผูปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เดือน

กันยายน 2565 (8 หนองบอนแดง)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิกร พรหมบรรดาโชค นายสิทธิกร พรหมบรรดาโชค มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090212 23/09/2022 - -

7183 จางเหมาผูปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เดือน

กันยายน 2565 (1 หนองบอนแดง)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภิสรา อยูศรี นางสาวศุภิสรา อยูศรี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3700065090204 23/09/2022 - -

7184 ซื้อวัสดุ สําหรับใชในการจัดโครงการฝก

ปฏิบัติ PLC และการควบคุมการผลิต

อัตโนมัติดวยเทคโนโลยี Automation 4.0

550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090003 01/09/2022 - -

7185 ซื้อวัสดุ (ของรางวัล) สําหรับใชในการจัด

โครงการ IT ประลองยุทธ

2,494.00 2,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090004 01/09/2022 - -

7186 ซื้อ x-stand พรอมงานพิมพ จํานวน 2 ชุด 

สําใชในการจัดโครงการ IT ประลองยุทธ

2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090005 01/09/2022 - -

7187 ซื้อของที่ระลึก (ชุดอาหารทะเลแหง) จํานวน

 12 ชุด

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิภาพร พรายน้ํา นางสาวทิภาพร พรายน้ํา ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090006 01/09/2022 - -

7188 ซื้อวัสดุ สําหรับใชในการจัดโครงการ IT 

ประลองยุทธ

3,818.00 3,818.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090007 01/09/2022 - -

หนา้ 768



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7189 ซื้อ Wireless USB จํานวน 15 ชุด 12,750.00 12,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065090001 02/09/2022 - -

7190 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน

 1 คัน สําหรับเดินทางนิเทศงานสหกิจศึกษา

 ณ บ.คลิกเน็กซ จํากัด

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090009 02/09/2022 - -

7191 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน

 1 คัน สําหรับเดินทางไปนิเทศงานสหกิจ

ศึกษา ณ บ.อีซี่ โอโตโมทีฟ (ไทยแลนด) จํากัด

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090011 02/09/2022 - -

7192 ซื้อวัสดุสําหรับจัดสวน (รายละเอียดตาม

เอกสารแบบฟอรมการกําหนดรางขอบเขต

ของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)

6,445.00 6,445.00 เฉพาะเจาะจง ราน สวนขุนชาง

รานวาสนาพันธไม

ราน สวนขุนชาง

รานวาสนาพันธไม

ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090012 02/09/2022 - -

7193 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนภัส แผวตะคุ นางสาวพรนภัส แผวตะคุ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090013 03/09/2022 - -

7194  จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา นามสมุทร นางสาววริศรา นามสมุทร ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090021 03/09/2022 - -

หนา้ 769



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7195 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติพร สีโวย นางสาวกิติพร สีโวย ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090022 03/09/2022 - -

7196  จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญลักษณ ตรีเหรา นางสาวธัญลักษณ ตรีเหรา ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090023 03/09/2022 - -

7197 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชิตา กัณทะษา นางสาวพรชิตา กัณทะษา ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090024 03/09/2022 - -

7198 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพาขวัญ กาญจนพันธ นางสาวพาขวัญ กาญจนพันธ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090025 03/09/2022 - -

หนา้ 770



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7199 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภัค นาคทองคํา นายสุภัค นาคทองคํา ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090026 03/09/2022 - -

7200 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาภรณ เส็งเจริญ นางสาวรัตนาภรณ เส็งเจริญ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090027 03/09/2022 - -

7201 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัณฐมณี มังกรแกว นางสาวกัณฐมณี มังกรแกว ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090028 03/09/2022 - -

7202 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมลทิรา ภูชางทอง นางสาวมลทิรา ภูชางทอง ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090029 03/09/2022 - -

หนา้ 771



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7203 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริขวัญ ลิ้มประจันต นางสาวศิริขวัญ ลิ้มประจันต ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090030 03/09/2022 - -

7204 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิจิตรา ใหมหะลา นางวิจิตรา ใหมหะลา ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090031 03/09/2022 - -

7205 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมพงษ ล้ําเหลือ น.ส. สมพงษ ล้ําเหลือ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090032 03/09/2022 - -

7206 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชลชญา ชาญรวินท นางชลชญา ชาญรวินท ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090034 03/09/2022 - -

หนา้ 772



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7207 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ลิ้มประจันต นางสาวศิริพร ลิ้มประจันต ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090035 03/09/2022 - -

7208  จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย นิรมิต ถั่วทอง นาย นิรมิต ถั่วทอง ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090036 03/09/2022 - -

7209 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ ทองสืบ นายณัฐวุฒิ ทองสืบ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090037 03/09/2022 - -

7210 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สิทธิพงษ ประเสริฐชัย

โชคดี

นาย สิทธิพงษ ประเสริฐชัยโชคดี ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090038 03/09/2022 - -

หนา้ 773



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7211 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอิสสริยา เตียเจริญกิจ นางสาวอิสสริยา เตียเจริญกิจ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090039 03/09/2022 - -

7212 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวพัชร ศิริรูป นางสาวสุวพัชร ศิริรูป ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090040 03/09/2022 - -

7213 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพสชนันวัณย พงษ

พัฒน

นางสาวพสชนันวัณย พงษพัฒน ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090041 03/09/2022 - -

7214 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประดับ สกุลวงษ นางสาวประดับ สกุลวงษ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090042 03/09/2022 - -

หนา้ 774



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7215 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมา สุกใส นางสาวชุติมา สุกใส ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090043 03/09/2022 - -

7216 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุสรณ สุกใส นายอนุสรณ สุกใส ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090044 03/09/2022 - -

7217 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิศา พฤกษพนา

รัตน

นางสาวชนิศา พฤกษพนารัตน ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090046 03/09/2022 - -

7218 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชนาถ เชยทอง นางสาวนุชนาถ เชยทอง ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090048 03/09/2022 - -

หนา้ 775



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7219 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสรา พรหม

ประเสริฐ

นางสาวอริสรา พรหมประเสริฐ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090049 03/09/2022 - -

7220 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธเนศพล ดวงตา นายธเนศพล ดวงตา ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090050 03/09/2022 - -

7221 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจนภพ พรหมจันทร นายเจนภพ พรหมจันทร ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090051 03/09/2022 - -

7222 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุณิสา ไชยะ นางสาวสุณิสา ไชยะ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090052 03/09/2022 - -

หนา้ 776



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7223 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย เกษม จาพันดุง นาย เกษม จาพันดุง ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090053 03/09/2022 - -

7224 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิศ หาความสุข นายอธิศ หาความสุข ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090054 03/09/2022 - -

7225 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอารีรัตน อภิวงค นางอารีรัตน อภิวงค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090055 03/09/2022 - -

7226 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิลรัตน กานหยั่น

ทอง

นางสาวนิลรัตน กานหยั่นทอง ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090056 03/09/2022 - -

หนา้ 777



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7227 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ วรรณา (เลขผิด) นายอภิสิทธิ์ วรรณา ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090057 03/09/2022 - -

7228 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรัญญาณี วงษศุภ

รักษ

นางสาวอรัญญาณี วงษศุภรักษ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090058 03/09/2022 - -

7229 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 2 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต สิงหาคม – 

กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวัต นิ่มอนงค นายวรวัต นิ่มอนงค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090059 03/09/2022 - -

7230 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 2 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต สิงหาคม – 

กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยรุง สิบพลาง นางสาวพลอยรุง สิบพลาง ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090060 03/09/2022 - -

หนา้ 778



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7231 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 2 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต สิงหาคม – กันยายน 

พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกรณ วงษครองเขื่อน นายศุภกรณ วงษครองเขื่อน ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090061 03/09/2022 - -

7232 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 2 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต สิงหาคม – กันยายน 

พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรศักดิ์ เกษมสินธุ นายธีรศักดิ์ เกษมสินธุ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090062 03/09/2022 - -

7233 ซอมเครื่องปรับอากาศ และเดินทอระบบน้ํา

ทิ้ง (แบบฟอรมการกําหนดรางขอบเขตของ

งาน / รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)

25,573.00 25,573.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065090002 05/09/2022 - -

7234 ซื้อน้ําดื่มถัง จํานวน 36 ถัง 1,260.00 1,260.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน น้ําดื่มบานและสวน ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090069 05/09/2022 - -

7235 ซื้อวัสด(ุของรางวัล) สําหรับใชมอบใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

Computer Vision Informatics Camp

1,338.60 1,338.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090079 05/09/2022 - -

7236 จางเหมายาพาหนะรถตูปรับอากาศ สําหรับ

เดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง อําเภอ

บางบัวทาอง จังหวัดนนทบุรี ระหวางวันที่ 

12-13 กันยายน 2565 จํานวน 1 งาน

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090133 07/09/2022 - -

7237 ซื้อของที่ระลึก (อาหารทะเลแหง) จํานวน 1 

ชุด

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิภาพร พรายน้ํา นางสาวทิภาพร พรายน้ํา ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090134 07/09/2022 - -

7238 จางเหมาตรวจเช็คบํารุงระบบไฟฟาอาคาร

คณะวิทยาการสารสนเทศ

99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065090005 13/09/2022 - -

หนา้ 779



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7239 ซื้อวัสดุ สําหรับงานซอม กรรไกรตัดทอ กาว

ทาทอ ขอตอตรง ของอ

243.00 243.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ รานไพรเวชคาวัสดุ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090152 13/09/2022 - -

7240 ซื้อหมึกพิมพสําหรับเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ

แคนนอน จํานวน 5 หลอด

16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอีสเทิรน กอปป 

จํากัด

บริษัท ไทยอีสเทิรน กอปป จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065090006 13/09/2022 - -

7241 ซอมเครื่องปรับอากาศหองคอนโทรล ชั้น 1 3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090154 13/09/2022 - -

7242 ซื้อน้ํามันรถจักรยานยนตของคณะ 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090155 13/09/2022 - -

7243 งานซอมตูเบรคเกอรควบคุมไฟแสงสวางถนน

รอบอาคาร จํานวน 1 งาน

2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090156 13/09/2022 - -

7244 จางเหมาตรวจเช็คบํารุงรักษาระบบแจงเหตุ

เพลิงไหม (Fire Alarm System) จํานวน 1 

งาน

50,290.00 50,290.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065090007 13/09/2022 - -

7245 จางซอมกระเบื้องแกรนิตโต  จํานวน 1 งาน 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง ราน อรุณวิศวกรรม ราน อรุณวิศวกรรม ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PO3800065090008 13/09/2022 - -

7246 ซื้อหมึกสําหรับเครื่องถายเอกสารยี่หอริโก 

จํานวน 2 หลอด

8,940.00 8,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090209 15/09/2022 - -

7247 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน

 1 คัน สําหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง

ดานตรวจคนเขาเมืองศรีราชา และ สํา

หนังานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 22 

กันยายน 2565

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090237 19/09/2022 - -

7248 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนภัส แผวตะคุ นางสาวพรนภัส แผวตะคุ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090243 22/09/2022 - -

หนา้ 780



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7249 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา นามสมุทร นางสาววริศรา นามสมุทร ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090244 22/09/2022 - -

7250  จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติพร สีโวย นางสาวกิติพร สีโวย ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090245 22/09/2022 - -

7251  จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญลักษณ ตรีเหรา นางสาวธัญลักษณ ตรีเหรา ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090246 22/09/2022 - -

7252 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชิตา กัณทะษา นางสาวพรชิตา กัณทะษา ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090247 22/09/2022 - -

หนา้ 781



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7253 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพาขวัญ กาญจนพันธ นางสาวพาขวัญ กาญจนพันธ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090248 22/09/2022 - -

7254 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภัค นาคทองคํา นายสุภัค นาคทองคํา ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090249 22/09/2022 - -

7255 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาภรณ เส็งเจริญ นางสาวรัตนาภรณ เส็งเจริญ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090250 22/09/2022 - -

7256 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัณฐมณี มังกรแกว นางสาวกัณฐมณี มังกรแกว ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090251 22/09/2022 - -

หนา้ 782



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7257 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมลทิรา ภูชางทอง นางสาวมลทิรา ภูชางทอง ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090252 22/09/2022 - -

7258 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชลชญา ชาญรวินท นางชลชญา ชาญรวินท ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090256 22/09/2022 - -

7259 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริขวัญ ลิ้มประจันต นางสาวศิริขวัญ ลิ้มประจันต ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090257 22/09/2022 - -

7260 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิจิตรา ใหมหะลา นางวิจิตรา ใหมหะลา ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090258 22/09/2022 - -

หนา้ 783



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7261 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมพงษ ล้ําเหลือ น.ส. สมพงษ ล้ําเหลือ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090259 22/09/2022 - -

7262 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ลิ้มประจันต นางสาวศิริพร ลิ้มประจันต ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090260 22/09/2022 - -

7263 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย นิรมิต ถั่วทอง นาย นิรมิต ถั่วทอง ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090261 22/09/2022 - -

7264 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ ทองสืบ นายณัฐวุฒิ ทองสืบ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090262 22/09/2022 - -

หนา้ 784



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7265  จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สิทธิพงษ ประเสริฐชัย

โชคดี

นาย สิทธิพงษ ประเสริฐชัยโชคดี ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090263 22/09/2022 - -

7266 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอิสสริยา เตียเจริญกิจ นางสาวอิสสริยา เตียเจริญกิจ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090264 22/09/2022 - -

7267 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวพัชร ศิริรูป นางสาวสุวพัชร ศิริรูป ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090265 22/09/2022 - -

7268 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพสชนันวัณย พงษ

พัฒน

นางสาวพสชนันวัณย พงษพัฒน ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090266 22/09/2022 - -

หนา้ 785



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7269 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประดับ สกุลวงษ นางสาวประดับ สกุลวงษ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090267 22/09/2022 - -

7270 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมา สุกใส นางสาวชุติมา สุกใส ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090268 22/09/2022 - -

7271 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุสรณ สุกใส นายอนุสรณ สุกใส ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090269 22/09/2022 - -

7272 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชนาถ เชยทอง นางสาวนุชนาถ เชยทอง ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090270 22/09/2022 - -

หนา้ 786



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7273 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิศา พฤกษพนา

รัตน

นางสาวชนิศา พฤกษพนารัตน ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090271 22/09/2022 - -

7274 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสรา พรหม

ประเสริฐ

นางสาวอริสรา พรหมประเสริฐ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090272 22/09/2022 - -

7275 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธเนศพล ดวงตา นายธเนศพล ดวงตา ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090273 22/09/2022 - -

7276 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจนภพ พรหมจันทร นายเจนภพ พรหมจันทร ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090274 22/09/2022 - -

หนา้ 787



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7277 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุณิสา ไชยะ นางสาวสุณิสา ไชยะ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090275 22/09/2022 - -

7278 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย เกษม จาพันดุง นาย เกษม จาพันดุง ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090276 22/09/2022 - -

7279 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิศ หาความสุข นายอธิศ หาความสุข ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090277 22/09/2022 - -

7280 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม – กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอารีรัตน อภิวงค นางอารีรัตน อภิวงค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090278 22/09/2022 - -

หนา้ 788



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7281 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิลรัตน กานหยั่น

ทอง

นางสาวนิลรัตน กานหยั่นทอง ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090279 22/09/2022 - -

7282 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย อภิสิทธิ์ วรรณา นาย อภิสิทธิ์ วรรณา ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090280 22/09/2022 - -

7283 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม –

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรัญญาณี วงษศุภ

รักษ

นางสาวอรัญญาณี วงษศุภรักษ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090281 22/09/2022 - -

7284 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 2 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต สิงหาคม – กันยายน 

พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรศักดิ์ เกษมสินธุ นายธีรศักดิ์ เกษมสินธุ ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090282 22/09/2022 - -

หนา้ 789



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7285 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 2 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต สิงหาคม – กันยายน 

พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกรณ วงษครองเขื่อน นายศุภกรณ วงษครองเขื่อน ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090283 22/09/2022 - -

7286 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 2 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต สิงหาคม – 

กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวัต นิ่มอนงค นายวรวัต นิ่มอนงค ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090284 22/09/2022 - -

7287 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 2 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต สิงหาคม – 

กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยรุง สิบพลาง นางสาวพลอยรุง สิบพลาง ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090285 22/09/2022 - -

7288 ซื้อสิทธิ์การใชงานลิขสิทธิ์ซอฟตแวรสําหรับ

ทํา Mindmap จํานวน 1 สิทธิ์

994.50 994.50 เฉพาะเจาะจง MeisterLabs Gmbh MeisterLabs Gmbh ราคาอยูในงบประมาณ และ

ตรงตามความตองการ

PR3800065090315 27/09/2022 - -

7289 ขอเชาหองประชุม 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเดอะไทด รีสอรท/

เสนอราคา 18,000.00 บาท

โรงแรมเดอะไทด รีสอรท/เสนอ

ราคา 18,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO3900065090002 05/09/2022 - -

7290 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ดงขี้หล็ก ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ แตงวงษ/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวจุฑามาศ แตงวงษ/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080161 07/09/2022 - -

หนา้ 790



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7291 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ดงขี้หล็ก ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายวลี พิณสาย/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวสายวลี พิณสาย/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080162 07/09/2022 - -

7292 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ดงขี้หล็ก ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาวรินทร วงษ

มาก/เสนอราคา 9,000.00 

บาท

นางสาวปภาวรินทร วงษมาก/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080163 07/09/2022 - -

7293 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ดงขี้หล็ก ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียงใจ หนวดหอม/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวเพียงใจ หนวดหอม/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080164 07/09/2022 - -

7294 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ดงขี้หล็ก บัณฑิต เดือน

 ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญญาภา พุมศิริ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

น.ส.เบญญาภา พุมศิริ/เสนอราคา

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080165 07/09/2022 - -

7295 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ดงขี้หล็ก บัณฑิต เดือน

 ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปญญาพร พุมศิร/ิ

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวปญญาพร พุมศิร/ิเสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080166 07/09/2022 - -

7296 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ดงขี้หล็ก บัณฑิต เดือน

 ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรลัดดา พุมพวง/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวเพชรลัดดา พุมพวง/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080167 07/09/2022 - -

7297 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ดงขี้หล็ก บัณฑิต เดือน

 ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัญกร จันทรไชย/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวชัญกร จันทรไชย/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080168 07/09/2022 - -

7298 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ทาเทววงษ ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษ โพธิ์แสง/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวนงลักษ โพธิ์แสง/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080169 07/09/2022 - -

7299 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ทาเทววงษ ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิเดช  ติปะตึง/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นายอภิเดช  ติปะตึง/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080170 07/09/2022 - -

7300 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ทาเทววงษ ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิวัฒน วุฒิพิศาล/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นายอภิวัฒน วุฒิพิศาล/เสนอราคา

 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080171 07/09/2022 - -

หนา้ 791



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7301 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.สะพานหิน ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาฎลดา ธวัชเรือง

สกุล/เสนอราคา 9,000.00 

บาท

นางสาวนาฎลดา ธวัชเรืองสกุล/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080172 07/09/2022 - -

7302 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ทาเทววงษ บัณฑิต 

เดือน ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา ไพศาลธรรม/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวจิตรา ไพศาลธรรม/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080173 07/09/2022 - -

7303 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ทาเทววงษ บัณฑิต 

เดือน ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนทวรรณ ชลาประ

เสริฐ/เสนอราคา 15,000.00

 บาท

นางสาวนนทวรรณ ชลาประเสริฐ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080174 07/09/2022 - -

7304 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ทาเทววงษ บัณฑิต 

เดือน ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาริสา  เดื่อไพร/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวมาริสา  เดื่อไพร/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080175 07/09/2022 - -

7305 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ทาเทววงษ บัณฑิต 

เดือน ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรดา  นาคภักด/ี

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวศิรดา  นาคภักด/ีเสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080176 07/09/2022 - -

7306 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.บางกระเบาประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญมาศ นรินทรกุล

 ณ อยุธยา/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

นางสาวธัญมาศ นรินทรกุล ณ 

อยุธยา/เสนอราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080177 07/09/2022 - -

7307 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.บางกระเบาประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประพิม นรินทรกุล/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวประพิม นรินทรกุล/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080178 07/09/2022 - -

7308 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.บางกระเบาประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน ออนยิ้ม/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นายวิโรจน ออนยิ้ม/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080180 07/09/2022 - -

7309 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.บางกระเบาบัณฑิต 

เดือน ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนธิกาญจน จินตนา/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นายสนธิกาญจน จินตนา/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080181 07/09/2022 - -

7310 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.บางกระเบาบัณฑิต 

เดือน ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพกิจ  มงคลเมฆ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นายนพกิจ  มงคลเมฆ/เสนอราคา

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080182 07/09/2022 - -

หนา้ 792



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7311 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.บางกระเบาบัณฑิต 

เดือน ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติกาญจน  สุขตาย/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวชุติกาญจน  สุขตาย/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080183 07/09/2022 - -

7312 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.บางกระเบาบัณฑิต 

เดือน ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภินทรพร สรวล

ประเสริฐ/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

น.ส. อภินทรพร สรวลประเสริฐ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080184 07/09/2022 - -

7313 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.สะพานหินประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา นันทราธา/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นายกฤษฎา นันทราธา/เสนอราคา

 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080193 07/09/2022 - -

7314 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.สะพานหินประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเพทาย อัตโน/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นายเพทาย อัตโน/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080195 07/09/2022 - -

7315 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.สะพานหินประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรวรรณ  ฉิมอยู/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นายไพรวรรณ  ฉิมอยู/เสนอราคา

 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080196 07/09/2022 - -

7316 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.สะพานหิน บัณฑิต 

เดือน ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ลิขิต วงษตระกูลพัด/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นาย ลิขิต วงษตระกูลพัด/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080198 07/09/2022 - -

7317 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ชางทูน ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลธิดา อารีย/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นางสาวกุลธิดา อารีย/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080199 07/09/2022 - -

7318 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ชางทูน ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี ตุงคะเทพ/ีเสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นายมนตรี ตุงคะเทพ/ีเสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080200 07/09/2022 - -

7319 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ชางทูน ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางแววตา เตียวตํานัก/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางแววตา เตียวตํานัก/เสนอราคา

 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080201 07/09/2022 - -

7320 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ชางทูน ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล สุธรรม/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นายธนพล สุธรรม/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080202 07/09/2022 - -

หนา้ 793



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7321 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ชางทูน บัณฑิตเดือน 

ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ทุยแป/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวกนกวรรณ ทุยแป/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080203 07/09/2022 - -

7322 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ชางทูน บัณฑิตเดือน 

ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริมประภา มาสพ

เหมาะ/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

นางสาวปริมประภา มาสพเหมาะ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080204 07/09/2022 - -

7323 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.เนินหอมประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัฒนาพร  เคน

นอย/เสนอราคา 9,000.00 

บาท

นางสาวสุพัฒนาพร  เคนนอย/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080205 07/09/2022 - -

7324 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.เนินหอมประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัณณชิตา  สุทธิ

โรจนธนัน/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

นางสาวพัณณชิตา  สุทธิ

โรจนธนัน/เสนอราคา 9,000.00 

บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080206 07/09/2022 - -

7325 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.เนินหอมประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเตือนใจ  ยงตาบ/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวเตือนใจ  ยงตาบ/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080207 07/09/2022 - -

7326 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.เนินหอมประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันตชัย จําปาทอง/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นายนันตชัย จําปาทอง/เสนอราคา

 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080208 07/09/2022 - -

7327 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.เนินหอมบัณฑิต เดือน

 ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรนันท  วรสุข/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

นายพัชรนันท  วรสุข/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080209 07/09/2022 - -

7328 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.เนินหอมบัณฑิต เดือน

 ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐพร จันทรเกิดทรัพย/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

น.ส.ณฐพร จันทรเกิดทรัพย/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080210 07/09/2022 - -

7329 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.เนินหอมบัณฑิต เดือน

 ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี  จันทรหอม/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวเกวลี  จันทรหอม/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080211 07/09/2022 - -

7330 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.เนินหอมบัณฑิต เดือน

 ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานดารัตน  เจือ

จีน/เสนอราคา 15,000.00 

บาท

นางสาวกานดารัตน  เจือจีน/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080212 07/09/2022 - -

หนา้ 794



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7331 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ฉมัน ประชาชนเดือน 

ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพลภัส ผอง

เพริดพริ้ง/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

นางสาวพิมพลภัส ผองเพริดพริ้ง/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080213 07/09/2022 - -

7332 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ฉมัน ประชาชนเดือน 

ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา เมฆฉาย/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวกาญจนา เมฆฉาย/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080214 07/09/2022 - -

7333 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ฉมัน ประชาชนเดือน 

ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติธัช ตั้งตรงไพโรจน/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นายกิตติธัช ตั้งตรงไพโรจน/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080215 07/09/2022 - -

7334 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ฉมัน ประชาชนเดือน 

ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติภาพ พรมปากด/ี

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นายสันติภาพ พรมปากด/ีเสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080216 07/09/2022 - -

7335 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ฉมัน บัณฑิต เดือน 

ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติกา ศรีเนาวรัตน/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

น.ส. โชติกา ศรีเนาวรัตน/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080217 07/09/2022 - -

7336 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ฉมัน บัณฑิต เดือน 

ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา  จองคํา/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

นางสาวจริยา  จองคํา/เสนอราคา

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080218 07/09/2022 - -

7337 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ฉมัน บัณฑิต เดือน 

ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฉวีวรรณ พูลสวัสดิ/์

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวฉวีวรรณ พูลสวัสดิ/์เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080219 07/09/2022 - -

7338 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ฉมัน บัณฑิต เดือน 

ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงษ บุญทอง/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นายภาณุพงษ บุญทอง/เสนอราคา

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080220 07/09/2022 - -

7339 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ฉมัน บัณฑิต เดือน 

ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจณิตตา พุมประยูร/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวจณิตตา พุมประยูร/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080221 07/09/2022 - -

7340 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.อางคีรี ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยภัทร ศรีฉลวย/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวหทัยภัทร ศรีฉลวย/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080222 07/09/2022 - -

หนา้ 795



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7341 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.อางคีรี ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอารมณ ศรีฉลวย/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นางอารมณ ศรีฉลวย/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080223 07/09/2022 - -

7342 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.อางคีรี ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาวดี  วิสุทธา

ภรณ/เสนอราคา 9,000.00

 บาท

นางสาวรัตนาวดี  วิสุทธาภรณ/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080224 07/09/2022 - -

7343 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.อางคีรี  บัณฑิตเดือน 

ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหัสวรรษ ศรีฉลวย/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นายสหัสวรรษ ศรีฉลวย/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080225 07/09/2022 - -

7344 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.อางคีรี  บัณฑิตเดือน 

ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริกร อินสูงเนิน/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

น.ส.สิริกร อินสูงเนิน/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080226 07/09/2022 - -

7345 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.อางคีรี  บัณฑิตเดือน 

ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน 

จันทฤทธิ/์เสนอราคา 

15,000.00 บาท

นางสาวธัญญารัตน จันทฤทธิ/์

เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080227 07/09/2022 - -

7346 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.อางคีรี  บัณฑิตเดือน 

ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิวิมล ศิวพรชัย/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวศศิวิมล ศิวพรชัย/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080228 07/09/2022 - -

7347 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.อางคีรี  บัณฑิตเดือน 

ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพีรนันท  มุสิกรัตน/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวพีรนันท  มุสิกรัตน/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080229 07/09/2022 - -

7348 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.โคกไมลาย ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย จิราพงศ  อารมวงษ/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นาย จิราพงศ  อารมวงษ/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080230 07/09/2022 - -

7349 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.โคกไมลาย ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง  มะลิวรรณ  เอนกบุญ/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นาง  มะลิวรรณ  เอนกบุญ/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080231 07/09/2022 - -

7350 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.โคกไมลาย ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปญญาพร แกววัด/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวปญญาพร แกววัด/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080232 07/09/2022 - -

หนา้ 796



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7351 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.โคกไมลาย ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลเชษฐ สาระธรรม/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นายกมลเชษฐ สาระธรรม/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080233 07/09/2022 - -

7352 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.โคกไมลาย บัณฑิต 

เดือน ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว  รวินันท  กิตติธน

พงศ/เสนอราคา 15,000.00

 บาท

นางสาว  รวินันท  กิตติธนพงศ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080234 07/09/2022 - -

7353 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.โคกไมลาย บัณฑิต 

เดือน ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ  ขันทอง/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

นายกฤษณะ  ขันทอง/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080235 07/09/2022 - -

7354 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.โคกไมลาย บัณฑิต 

เดือน ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาดา ขุนทอง/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาววิภาดา ขุนทอง/เสนอราคา

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080236 07/09/2022 - -

7355 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.โคกไมลาย บัณฑิต 

เดือน ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรฆพร โพธิ์ทอง/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นายอรรฆพร โพธิ์ทอง/เสนอราคา

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080237 07/09/2022 - -

7356 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.บางเดชะประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิริยาพร ศิลป

ศาสตร/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

นางสาวพิริยาพร ศิลปศาสตร/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080238 07/09/2022 - -

7357 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.บางเดชะประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรพิน วรเพ็ง/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นางอรพิน วรเพ็ง/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080239 07/09/2022 - -

7358 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.บางเดชะประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรัตน วรเพ็ง/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นายนิรัตน วรเพ็ง/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080240 07/09/2022 - -

7359 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.บางเดชะบัณฑิต เดือน

 ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล  ธนะสุทธิพันธ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นายธนพล  ธนะสุทธิพันธ/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080241 07/09/2022 - -

7360 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.บางเดชะบัณฑิต เดือน

 ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ยี่โตะ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ยี่โตะ/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080242 07/09/2022 - -

หนา้ 797



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7361 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.บางเดชะบัณฑิต เดือน

 ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิกษนิภา แซตัน/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวนิกษนิภา แซตัน/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080243 07/09/2022 - -

7362 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.บางเดชะบัณฑิต เดือน

 ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ  สระเกษ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวจิราภรณ  สระเกษ/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080244 07/09/2022 - -

7363 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.เขาสมิงประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภวัต คลายคลึง/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นายภวัต คลายคลึง/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080247 07/09/2022 - -

7364 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.เขาสมิงประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภา นองเนือง/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นางสุภา นองเนือง/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080248 07/09/2022 - -

7365 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.เขาสมิงประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภนา ประเสริฐ/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นางสุภนา ประเสริฐ/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080249 07/09/2022 - -

7366 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.เขาสมิงประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเฉลิมขวัญ โชติกุล/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นางเฉลิมขวัญ โชติกุล/เสนอราคา

 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080250 07/09/2022 - -

7367 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.เขาสมิงประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรณชัย นองเนือง/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นายรณชัย นองเนือง/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080251 07/09/2022 - -

7368 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.เขาสมิง บัณฑิต เดือน

 ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว มัลลิกา วิชชาตา

นนท/เสนอราคา 15,000.00

 บาท

นางสาว มัลลิกา วิชชาตานนท/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080252 07/09/2022 - -

7369 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.เขาสมิง บัณฑิต เดือน

 ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพนธ นองเนือง/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นายณัฐพนธ นองเนือง/เสนอราคา

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080253 07/09/2022 - -

7370 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.เขาสมิง บัณฑิต เดือน

 ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรินญา เสริมภักดิ/์

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวสิรินญา เสริมภักดิ/์เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080254 07/09/2022 - -

หนา้ 798



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7371 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.เขาสมิง บัณฑิต เดือน

 ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิสรา ตลับเพชร/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวรวิสรา ตลับเพชร/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080255 07/09/2022 - -

7372 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.เขาสมิง บัณฑิต เดือน

 ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรนภา ชัยชมภู/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

น.ส. พรนภา ชัยชมภู/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080256 07/09/2022 - -

7373 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ทางาม ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเหมวรรณ วิชชาตา

นนท/เสนอราคา 9,000.00

 บาท

นางสาวเหมวรรณ วิชชาตานนท/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080257 07/09/2022 - -

7374 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ทางาม ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติพงศ ศรีไพร/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นายนิติพงศ ศรีไพร/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080258 07/09/2022 - -

7375 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ทางาม ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัคธีมา  แสงวิมาน/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวภัคธีมา  แสงวิมาน/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080259 07/09/2022 - -

7376 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ทางาม ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา พรงาม/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นายยุทธนา พรงาม/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080260 07/09/2022 - -

7377 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ทางาม  บัณฑิตเดือน 

ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรัฐติกาล  โฉม

สันเทียะ/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

นางสาวจิรัฐติกาล  โฉมสันเทียะ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080261 07/09/2022 - -

7378 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ทางาม  บัณฑิตเดือน 

ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐา พินิชกุล/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวณัฏฐา พินิชกุล/เสนอราคา

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080262 07/09/2022 - -

7379 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ทางาม  บัณฑิตเดือน 

ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา บานเนิน/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวสุจิตรา บานเนิน/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080263 07/09/2022 - -

7380 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.ทางาม  บัณฑิตเดือน 

ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณริสสา หาชิต/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวณริสสา หาชิต/เสนอราคา

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080264 07/09/2022 - -

หนา้ 799



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7381 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.เทพนิมิต  ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปูริดา แกวเขียว/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวปูริดา แกวเขียว/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080265 07/09/2022 - -

7382 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.เทพนิมิต  ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิศา ทั่งทอง/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาววรรณวิศา ทั่งทอง/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080266 07/09/2022 - -

7383 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.เทพนิมิต  บัณฑิต 

เดือน ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา สืบสกุล

กาญจน/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

นางสาวอภิญญา สืบสกุลกาญจน/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080267 07/09/2022 - -

7384 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.เทพนิมิต  บัณฑิต 

เดือน ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน จันทรหน/ู

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวสุดารัตน จันทรหน/ูเสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080268 07/09/2022 - -

7385 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.เทพนิมิต  บัณฑิต 

เดือน ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎา  รัตนพัฒน/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวรัชฎา  รัตนพัฒน/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080269 07/09/2022 - -

7386 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.เทพนิมิต  บัณฑิต 

เดือน ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวติณณา จูรัตนสาร/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวติณณา จูรัตนสาร/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080270 07/09/2022 - -

7387 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.เทพนิมิต  บัณฑิต 

เดือน ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสรนันธ ประยูร

ญาต/ิเสนอราคา 15,000.00

 บาท

นางสาวปภัสรนันธ ประยูรญาต/ิ

เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080271 07/09/2022 - -

7388 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.มะขาม ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววษา ใจปลื้ม/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นางสาววษา ใจปลื้ม/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080272 07/09/2022 - -

7389 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.มะขาม ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ ผลเต็ม/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวจิราภรณ ผลเต็ม/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080273 07/09/2022 - -

7390 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.มะขาม ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุษา กุมภาว/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นางสาวอุษา กุมภาว/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080274 07/09/2022 - -

หนา้ 800



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7391 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.มะขาม ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา โชติชวง/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวเจนจิรา โชติชวง/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080275 07/09/2022 - -

7392 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.มะขาม ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติทัต บุญรอด/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นายกิตติทัต บุญรอด/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080276 07/09/2022 - -

7393 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.มะขาม บัณฑิต เดือน 

ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนชาติ อินปุรณ/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

นายธนชาติ อินปุรณ/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080277 07/09/2022 - -

7394 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.มะขาม บัณฑิต เดือน 

ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนยศ เบิกบาน/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

นายธนยศ เบิกบาน/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080278 07/09/2022 - -

7395 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.มะขาม บัณฑิต เดือน 

ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา  ระหาร

นอก/เสนอราคา 15,000.00

 บาท

นางสาวสุพัตรา  ระหารนอก/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080279 07/09/2022 - -

7396 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.มะขาม บัณฑิต เดือน 

ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาทิตยา ติตะบัญ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวอาทิตยา ติตะบัญ/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080280 07/09/2022 - -

7397 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.มะขาม บัณฑิต เดือน 

ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน  เนตรวงค/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวสุดารัตน  เนตรวงค/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080281 07/09/2022 - -

7398 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.บางปลารา ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันติกร  สีจําปา/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวกันติกร  สีจําปา/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080282 07/09/2022 - -

7399 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.บางปลารา ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนิตา  เอี่ยมสอาด/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวปนิตา  เอี่ยมสอาด/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080283 07/09/2022 - -

7400 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.บางปลารา ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาภรณ  เจริญ

จิตร/เสนอราคา 9,000.00 

บาท

นางสาวรัตนาภรณ  เจริญจิตร/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080284 07/09/2022 - -

หนา้ 801



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7401 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.บางปลารา บัณฑิต 

เดือน ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรสสุคนธ งาเกษม/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวรสสุคนธ งาเกษม/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080285 07/09/2022 - -

7402 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.บางปลารา บัณฑิต 

เดือน ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน จั่นโต/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวธิดารัตน จั่นโต/เสนอราคา

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080286 07/09/2022 - -

7403 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.บางปลารา บัณฑิต 

เดือน ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประไพพัตร บุญถึง/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวประไพพัตร บุญถึง/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080287 07/09/2022 - -

7404 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.บางปลารา บัณฑิต 

เดือน ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร  สังวาลยแกว/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นายพงศธร  สังวาลยแกว/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080288 07/09/2022 - -

7405 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.แสนตุง ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยา คําเพชร/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวกิตติยา คําเพชร/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080289 07/09/2022 - -

7406 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.แสนตุง ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา บัวจร/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวอภิญญา บัวจร/เสนอราคา

 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080290 07/09/2022 - -

7407 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.แสนตุง ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเจตน จิตระกูลณ/ี

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นายสมเจตน จิตระกูลณ/ีเสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080291 07/09/2022 - -

7408 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.แสนตุง ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม คําเพชร/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นายบุญธรรม คําเพชร/เสนอราคา

 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080292 07/09/2022 - -

7409 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.แสนตุง ประชาชน 

เดือน ส.ค. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กษมา เฉงกระโทก/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

น.ส.กษมา เฉงกระโทก/เสนอราคา

 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080293 07/09/2022 - -

7410 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.แสนตุง บัณฑิต เดือน 

ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจารุภักดิ์  วงษแสนอาจ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นายจารุภักดิ์  วงษแสนอาจ/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080294 07/09/2022 - -

หนา้ 802



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7411 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.แสนตุง บัณฑิต เดือน 

ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร  ชาริโต/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวจิราพร  ชาริโต/เสนอราคา

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080295 07/09/2022 - -

7412 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.แสนตุง บัณฑิต เดือน 

ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดิษยากรณ  เอี่ยม

ใบพฤกษ/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

นางสาวดิษยากรณ  เอี่ยมใบ

พฤกษ/เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080296 07/09/2022 - -

7413 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.แสนตุง บัณฑิต เดือน 

ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี ปทบแสน/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวสาวิตรี ปทบแสน/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080297 07/09/2022 - -

7414 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.แสนตุง บัณฑิต เดือน 

ส.ค. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนรัตน เกิดภู/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

นางสาวธนรัตน เกิดภู/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065080298 07/09/2022 - -

7415 จางเหมาปฏิบัติงาน ต.บางกระเบา ประชาชน

 สค65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภัทรวดี  กุลบุตร/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นางภัทรวดี  กุลบุตร/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090022 07/09/2022 - -

7416 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.สะพานหิน

 ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา นันทราธา/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นายกฤษฎา นันทราธา/เสนอราคา

 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090028 22/09/2022 - -

7417 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.สะพานหิน

 ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาฎลดา ธวัชเรือง

สกุล/เสนอราคา 9,000.00 

บาท

นางสาวนาฎลดา ธวัชเรืองสกุล/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090029 22/09/2022 - -

7418 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.สะพานหิน

 ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเพทาย อัตโน/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นายเพทาย อัตโน/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090030 22/09/2022 - -

7419 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.สะพานหิน

 ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรวรรณ  ฉิมอยู/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นายไพรวรรณ  ฉิมอยู/เสนอราคา

 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090031 22/09/2022 - -

7420 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.สะพานหิน 

ก.ย. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ลิขิต วงษตระกูลพัด/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นาย ลิขิต วงษตระกูลพัด/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090032 22/09/2022 - -

หนา้ 803



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7421 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.ชางทูน 

ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลธิดา อารีย/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นางสาวกุลธิดา อารีย/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090033 22/09/2022 - -

7422 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.ชางทูน 

ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี ตุงคะเทพ/ีเสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นายมนตรี ตุงคะเทพ/ีเสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090034 22/09/2022 - -

7423 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.ชางทูน 

ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางแววตา เตียวตํานัก/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางแววตา เตียวตํานัก/เสนอราคา

 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090035 22/09/2022 - -

7424 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.ชางทูน 

ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล สุธรรม/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นายธนพล สุธรรม/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090036 22/09/2022 - -

7425 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.ชางทูน ก.ย. 

2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ทุยแป/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวกนกวรรณ ทุยแป/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090037 22/09/2022 - -

7426 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.ชางทูน ก.ย. 

2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริมประภา มาสพ

เหมาะ/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

นางสาวปริมประภา มาสพเหมาะ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090038 22/09/2022 - -

7427 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.ทาเทววงษ

 ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษ โพธิ์แสง/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวนงลักษ โพธิ์แสง/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090039 22/09/2022 - -

7428 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.ทาเทววงษ

 ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิเดช  ติปะตึง/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นายอภิเดช  ติปะตึง/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090040 22/09/2022 - -

7429 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.ทาเทววงษ

 ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิวัฒน วุฒิพิศาล/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นายอภิวัฒน วุฒิพิศาล/เสนอราคา

 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090041 22/09/2022 - -

7430 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.ทาเทววงษ 

ก.ย. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา ไพศาลธรรม/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวจิตรา ไพศาลธรรม/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090042 22/09/2022 - -

หนา้ 804



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7431 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.ทาเทววงษ 

ก.ย. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนทวรรณ ชลาประ

เสริฐ/เสนอราคา 15,000.00

 บาท

นางสาวนนทวรรณ ชลาประเสริฐ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090043 22/09/2022 - -

7432 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.ทาเทววงษ 

ก.ย. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาริสา  เดื่อไพร/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวมาริสา  เดื่อไพร/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090044 22/09/2022 - -

7433 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.ทาเทววงษ 

ก.ย. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรดา  นาคภักด/ี

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวศิรดา  นาคภักด/ีเสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090045 22/09/2022 - -

7434 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก 

ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ แตงวงษ/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวจุฑามาศ แตงวงษ/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090046 22/09/2022 - -

7435 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก 

ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายวลี พิณสาย/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวสายวลี พิณสาย/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090047 22/09/2022 - -

7436 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก 

ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาวรินทร วงษ

มาก/เสนอราคา 9,000.00 

บาท

นางสาวปภาวรินทร วงษมาก/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090048 22/09/2022 - -

7437 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก 

ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียงใจ หนวดหอม/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวเพียงใจ หนวดหอม/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090049 22/09/2022 - -

7438 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก ก.ย.

 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญญาภา พุมศิริ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

น.ส.เบญญาภา พุมศิริ/เสนอราคา

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090050 22/09/2022 - -

7439 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก ก.ย.

 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปญญาพร พุมศิร/ิ

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวปญญาพร พุมศิร/ิเสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090051 22/09/2022 - -

7440 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก ก.ย.

 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรลัดดา พุมพวง/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวเพชรลัดดา พุมพวง/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090052 22/09/2022 - -

หนา้ 805



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7441 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก ก.ย.

 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัญกร จันทรไชย/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวชัญกร จันทรไชย/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090053 22/09/2022 - -

7442 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.ทางาม ก.ย.

 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเหมวรรณ วิชชาตา

นนท/เสนอราคา 9,000.00

 บาท

นางสาวเหมวรรณ วิชชาตานนท/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090054 22/09/2022 - -

7443 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.ทางาม ก.ย.

 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติพงศ ศรีไพร/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นายนิติพงศ ศรีไพร/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090055 22/09/2022 - -

7444 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.ทางาม ก.ย.

 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัคธีมา  แสงวิมาน/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวภัคธีมา  แสงวิมาน/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090056 22/09/2022 - -

7445 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.ทางาม ก.ย.

 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา พรงาม/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นายยุทธนา พรงาม/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090057 22/09/2022 - -

7446 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.ทางาม ก.ย. 

2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรัฐติกาล  โฉม

สันเทียะ/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

นางสาวจิรัฐติกาล  โฉมสันเทียะ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090058 22/09/2022 - -

7447 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.ทางาม ก.ย. 

2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐา พินิชกุล/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวณัฏฐา พินิชกุล/เสนอราคา

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090059 22/09/2022 - -

7448 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.ทางาม ก.ย. 

2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา บานเนิน/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวสุจิตรา บานเนิน/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090060 22/09/2022 - -

7449 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.ทางาม ก.ย. 

2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณริสสา หาชิต/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวณริสสา หาชิต/เสนอราคา

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090061 22/09/2022 - -

7450 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.เขาสมิง 

ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภวัต คลายคลึง/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นายภวัต คลายคลึง/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090062 22/09/2022 - -

หนา้ 806



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7451 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.เขาสมิง 

ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภา นองเนือง/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นางสุภา นองเนือง/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090063 22/09/2022 - -

7452 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.เขาสมิง 

ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภนา ประเสริฐ/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นางสุภนา ประเสริฐ/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090064 22/09/2022 - -

7453 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.เขาสมิง 

ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเฉลิมขวัญ โชติกุล/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นางเฉลิมขวัญ โชติกุล/เสนอราคา

 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090065 22/09/2022 - -

7454 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.เขาสมิง 

ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรณชัย นองเนือง/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นายรณชัย นองเนือง/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090066 22/09/2022 - -

7455 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.เขาสมิง ก.ย. 

2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว มัลลิกา วิชชาตา

นนท/เสนอราคา 15,000.00

 บาท

นางสาว มัลลิกา วิชชาตานนท/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090067 22/09/2022 - -

7456 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.เขาสมิง ก.ย. 

2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพนธ นองเนือง/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นายณัฐพนธ นองเนือง/เสนอราคา

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090068 22/09/2022 - -

7457 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.เขาสมิง ก.ย. 

2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรินญา เสริมภักดิ/์

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวสิรินญา เสริมภักดิ/์เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090069 22/09/2022 - -

7458 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.เขาสมิง ก.ย. 

2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิสรา ตลับเพชร/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวรวิสรา ตลับเพชร/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090070 22/09/2022 - -

7459 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.เขาสมิง ก.ย. 

2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรนภา ชัยชมภู/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

น.ส. พรนภา ชัยชมภู/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090071 22/09/2022 - -

7460 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.โคกไมลาย

 ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย จิราพงศ  อารมวงษ/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นาย จิราพงศ  อารมวงษ/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090072 22/09/2022 - -

หนา้ 807



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7461 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.โคกไมลาย

 ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง  มะลิวรรณ  เอนกบุญ/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นาง  มะลิวรรณ  เอนกบุญ/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090073 22/09/2022 - -

7462 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.โคกไมลาย

 ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปญญาพร แกววัด/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวปญญาพร แกววัด/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090074 22/09/2022 - -

7463 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.โคกไมลาย

 ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลเชษฐ สาระธรรม/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นายกมลเชษฐ สาระธรรม/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090076 22/09/2022 - -

7464 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.โคกไมลาย 

ก.ย. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว  รวินันท  กิตติธน

พงศ/เสนอราคา 15,000.00

 บาท

นางสาว  รวินันท  กิตติธนพงศ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090077 22/09/2022 - -

7465 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.โคกไมลาย 

ก.ย. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ  ขันทอง/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

นายกฤษณะ  ขันทอง/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090078 22/09/2022 - -

7466 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.โคกไมลาย 

ก.ย. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาดา ขุนทอง/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาววิภาดา ขุนทอง/เสนอราคา

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090079 22/09/2022 - -

7467 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.โคกไมลาย 

ก.ย. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรฆพร โพธิ์ทอง/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นายอรรฆพร โพธิ์ทอง/เสนอราคา

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090081 22/09/2022 - -

7468 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.บางเดชะ 

ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิริยาพร ศิลป

ศาสตร/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

นางสาวพิริยาพร ศิลปศาสตร/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090083 22/09/2022 - -

7469 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.บางเดชะ 

ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรพิน วรเพ็ง/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นางอรพิน วรเพ็ง/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090084 22/09/2022 - -

7470 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.บางเดชะ 

ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรัตน วรเพ็ง/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นายนิรัตน วรเพ็ง/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090085 22/09/2022 - -

หนา้ 808



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7471 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.บางเดชะ ก.ย.

 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล  ธนะสุทธิพันธ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นายธนพล  ธนะสุทธิพันธ/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090086 22/09/2022 - -

7472 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.บางเดชะ ก.ย.

 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ยี่โตะ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ยี่โตะ/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090087 22/09/2022 - -

7473 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.บางเดชะ ก.ย.

 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิกษนิภา แซตัน/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวนิกษนิภา แซตัน/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090088 22/09/2022 - -

7474 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.บางเดชะ ก.ย.

 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ  สระเกษ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวจิราภรณ  สระเกษ/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090090 22/09/2022 - -

7475 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.ฉมัน ก.ย. 

2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพลภัส ผอง

เพริดพริ้ง/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

นางสาวพิมพลภัส ผองเพริดพริ้ง/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090093 22/09/2022 - -

7476 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.ฉมัน ก.ย. 

2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา เมฆฉาย/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวกาญจนา เมฆฉาย/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090094 22/09/2022 - -

7477 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.ฉมัน ก.ย. 

2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติธัช ตั้งตรงไพโรจน/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นายกิตติธัช ตั้งตรงไพโรจน/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090095 22/09/2022 - -

7478 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.ฉมัน ก.ย. 

2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติภาพ พรมปากด/ี

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นายสันติภาพ พรมปากด/ีเสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090096 22/09/2022 - -

7479 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.ฉมัน ก.ย. 

2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติกา ศรีเนาวรัตน/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

น.ส. โชติกา ศรีเนาวรัตน/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090097 22/09/2022 - -

7480 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.ฉมัน ก.ย. 

2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา  จองคํา/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

นางสาวจริยา  จองคํา/เสนอราคา

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090098 22/09/2022 - -

หนา้ 809



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7481 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.ฉมัน ก.ย. 

2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฉวีวรรณ พูลสวัสดิ/์

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวฉวีวรรณ พูลสวัสดิ/์เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090099 22/09/2022 - -

7482 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.ฉมัน ก.ย. 

2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงษ บุญทอง/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นายภาณุพงษ บุญทอง/เสนอราคา

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090100 22/09/2022 - -

7483 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.ฉมัน ก.ย. 

2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจณิตตา พุมประยูร/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวจณิตตา พุมประยูร/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090101 22/09/2022 - -

7484 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.อางคีรี ก.ย.

 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยภัทร ศรีฉลวย/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวหทัยภัทร ศรีฉลวย/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090102 22/09/2022 - -

7485 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.อางคีรี ก.ย.

 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอารมณ ศรีฉลวย/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นางอารมณ ศรีฉลวย/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090104 22/09/2022 - -

7486 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.อางคีรี ก.ย.

 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาวดี  วิสุทธา

ภรณ/เสนอราคา 9,000.00

 บาท

นางสาวรัตนาวดี  วิสุทธาภรณ/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090105 22/09/2022 - -

7487 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.อางคีรี ก.ย. 

2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหัสวรรษ ศรีฉลวย/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นายสหัสวรรษ ศรีฉลวย/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090106 22/09/2022 - -

7488 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.อางคีรี ก.ย. 

2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริกร อินสูงเนิน/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

น.ส.สิริกร อินสูงเนิน/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090107 22/09/2022 - -

7489 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.อางคีรี ก.ย. 

2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน 

จันทฤทธิ/์เสนอราคา 

15,000.00 บาท

นางสาวธัญญารัตน จันทฤทธิ/์

เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090108 22/09/2022 - -

7490 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.อางคีรี ก.ย. 

2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิวิมล ศิวพรชัย/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวศศิวิมล ศิวพรชัย/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090109 22/09/2022 - -

หนา้ 810



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7491 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.อางคีรี ก.ย. 

2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพีรนันท  มุสิกรัตน/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวพีรนันท  มุสิกรัตน/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090110 22/09/2022 - -

7492 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.เนินหอม 

ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัฒนาพร  เคน

นอย/เสนอราคา 9,000.00 

บาท

นางสาวสุพัฒนาพร  เคนนอย/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090111 22/09/2022 - -

7493 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.เนินหอม 

ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัณณชิตา  สุทธิ

โรจนธนัน/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

นางสาวพัณณชิตา  สุทธิ

โรจนธนัน/เสนอราคา 9,000.00 

บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090112 22/09/2022 - -

7494 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.เนินหอม 

ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเตือนใจ  ยงตาบ/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวเตือนใจ  ยงตาบ/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090113 22/09/2022 - -

7495 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.เนินหอม 

ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันตชัย จําปาทอง/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นายนันตชัย จําปาทอง/เสนอราคา

 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090114 22/09/2022 - -

7496 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.เนินหอม ก.ย.

 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรนันท  วรสุข/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

นายพัชรนันท  วรสุข/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090115 22/09/2022 - -

7497 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.เนินหอม ก.ย.

 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐพร จันทรเกิดทรัพย/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

น.ส.ณฐพร จันทรเกิดทรัพย/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090116 22/09/2022 - -

7498 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.เนินหอม ก.ย.

 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี  จันทรหอม/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวเกวลี  จันทรหอม/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090117 22/09/2022 - -

7499 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.เนินหอม ก.ย.

 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานดารัตน  เจือ

จีน/เสนอราคา 15,000.00 

บาท

นางสาวกานดารัตน  เจือจีน/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090118 22/09/2022 - -

7500 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.เทพนิมิต 

ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปูริดา แกวเขียว/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวปูริดา แกวเขียว/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090119 22/09/2022 - -

หนา้ 811



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7501 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.เทพนิมิต 

ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิศา ทั่งทอง/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาววรรณวิศา ทั่งทอง/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090120 22/09/2022 - -

7502 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.เทพนิมิต ก.ย.

 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา สืบสกุล

กาญจน/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

นางสาวอภิญญา สืบสกุลกาญจน/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090121 22/09/2022 - -

7503 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.เทพนิมิต ก.ย.

 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน จันทรหน/ู

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวสุดารัตน จันทรหน/ูเสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090122 22/09/2022 - -

7504 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.เทพนิมิต ก.ย.

 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎา  รัตนพัฒน/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวรัชฎา  รัตนพัฒน/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090123 22/09/2022 - -

7505 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.เทพนิมิต ก.ย.

 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวติณณา จูรัตนสาร/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวติณณา จูรัตนสาร/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090124 22/09/2022 - -

7506 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.เทพนิมิต ก.ย.

 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสรนันธ ประยูร

ญาต/ิเสนอราคา 15,000.00

 บาท

นางสาวปภัสรนันธ ประยูรญาต/ิ

เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090125 22/09/2022 - -

7507 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.มะขาม 

ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววษา ใจปลื้ม/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นางสาววษา ใจปลื้ม/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090126 22/09/2022 - -

7508 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.มะขาม 

ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ ผลเต็ม/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวจิราภรณ ผลเต็ม/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090127 22/09/2022 - -

7509 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.มะขาม 

ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุษา กุมภาว/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นางสาวอุษา กุมภาว/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090128 22/09/2022 - -

7510 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.มะขาม 

ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา โชติชวง/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวเจนจิรา โชติชวง/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090129 22/09/2022 - -

หนา้ 812



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7511 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.มะขาม 

ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติทัต บุญรอด/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นายกิตติทัต บุญรอด/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090130 22/09/2022 - -

7512 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.มะขาม ก.ย. 

2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนชาติ อินปุรณ/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

นายธนชาติ อินปุรณ/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090131 22/09/2022 - -

7513 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.มะขาม ก.ย. 

2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนยศ เบิกบาน/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

นายธนยศ เบิกบาน/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090132 22/09/2022 - -

7514 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.มะขาม ก.ย. 

2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา  ระหาร

นอก/เสนอราคา 15,000.00

 บาท

นางสาวสุพัตรา  ระหารนอก/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090133 22/09/2022 - -

7515 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.มะขาม ก.ย. 

2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาทิตยา ติตะบัญ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวอาทิตยา ติตะบัญ/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090134 22/09/2022 - -

7516 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.มะขาม ก.ย. 

2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน  เนตรวงค/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวสุดารัตน  เนตรวงค/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090135 22/09/2022 - -

7517 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.บางกระเบา

 ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญมาศ นรินทรกุล

 ณ อยุธยา/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

นางสาวธัญมาศ นรินทรกุล ณ 

อยุธยา/เสนอราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090136 22/09/2022 - -

7518 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.บางกระเบา

 ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประพิม นรินทรกุล/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวประพิม นรินทรกุล/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090137 22/09/2022 - -

7519 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.บางกระเบา

 ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภัทรวดี  กุลบุตร/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นางภัทรวดี  กุลบุตร/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090138 22/09/2022 - -

7520 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.บางกระเบา

 ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน ออนยิ้ม/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

นายวิโรจน ออนยิ้ม/เสนอราคา 

9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090139 22/09/2022 - -

หนา้ 813



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7521 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.บางกระเบา 

ก.ย. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนธิกาญจน จินตนา/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นายสนธิกาญจน จินตนา/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090140 22/09/2022 - -

7522 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.บางกระเบา 

ก.ย. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพกิจ  มงคลเมฆ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นายนพกิจ  มงคลเมฆ/เสนอราคา

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090141 22/09/2022 - -

7523 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.บางกระเบา 

ก.ย. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติกาญจน  สุขตาย/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวชุติกาญจน  สุขตาย/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090142 22/09/2022 - -

7524 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.บางกระเบา 

ก.ย. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภินทรพร สรวล

ประเสริฐ/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

น.ส. อภินทรพร สรวลประเสริฐ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090143 22/09/2022 - -

7525 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.แสนตุง 

ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยา คําเพชร/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวกิตติยา คําเพชร/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090144 22/09/2022 - -

7526 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.แสนตุง 

ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา บัวจร/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวอภิญญา บัวจร/เสนอราคา

 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090145 22/09/2022 - -

7527 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.แสนตุง 

ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเจตน จิตระกูลณ/ี

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นายสมเจตน จิตระกูลณ/ีเสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090147 22/09/2022 - -

7528 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.แสนตุง 

ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม คําเพชร/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นายบุญธรรม คําเพชร/เสนอราคา

 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090148 22/09/2022 - -

7529 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.แสนตุง 

ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กษมา เฉงกระโทก/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

น.ส.กษมา เฉงกระโทก/เสนอราคา

 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090149 22/09/2022 - -

7530 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.แสนตุง ก.ย. 

2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจารุภักดิ์  วงษแสนอาจ/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นายจารุภักดิ์  วงษแสนอาจ/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090150 22/09/2022 - -

หนา้ 814



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7531 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.แสนตุง ก.ย. 

2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร  ชาริโต/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวจิราพร  ชาริโต/เสนอราคา

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090151 22/09/2022 - -

7532 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.แสนตุง ก.ย. 

2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดิษยากรณ  เอี่ยม

ใบพฤกษ/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

นางสาวดิษยากรณ  เอี่ยมใบ

พฤกษ/เสนอราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090152 22/09/2022 - -

7533 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.แสนตุง ก.ย. 

2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี ปทบแสน/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวสาวิตรี ปทบแสน/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090153 22/09/2022 - -

7534 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.แสนตุง ก.ย. 

2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนรัตน เกิดภู/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

นางสาวธนรัตน เกิดภู/เสนอราคา 

15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090154 22/09/2022 - -

7535 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.บางปลารา

 ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันติกร  สีจําปา/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวกันติกร  สีจําปา/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090155 22/09/2022 - -

7536 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.บางปลารา

 ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนิตา  เอี่ยมสอาด/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

นางสาวปนิตา  เอี่ยมสอาด/เสนอ

ราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090156 22/09/2022 - -

7537 จางเหมาปฏิบัติงาน ประชาชน ต.บางปลารา

 ก.ย. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาภรณ  เจริญ

จิตร/เสนอราคา 9,000.00 

บาท

นางสาวรัตนาภรณ  เจริญจิตร/

เสนอราคา 9,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090157 22/09/2022 - -

7538 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.บางปลารา 

ก.ย. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรสสุคนธ งาเกษม/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวรสสุคนธ งาเกษม/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090158 22/09/2022 - -

7539 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.บางปลารา 

ก.ย. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน จั่นโต/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวธิดารัตน จั่นโต/เสนอราคา

 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090159 22/09/2022 - -

7540 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.บางปลารา 

ก.ย. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประไพพัตร บุญถึง/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวประไพพัตร บุญถึง/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090160 22/09/2022 - -

หนา้ 815



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7541 จางเหมาปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.บางปลารา 

ก.ย. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร  สังวาลยแกว/

เสนอราคา 15,000.00 บาท

นายพงศธร  สังวาลยแกว/เสนอ

ราคา 15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR3900065090161 22/09/2022 - -

7542 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 2) ต.บานสวน จ.ชลบุรี 

(นายศุภัช ศัพทเสน)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภัช ศัพทเสน นายศุภัช ศัพทเสน มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090022 02/09/2022 - -

7543 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 2) ต.บานสวน จ.ชลบุรี 

(นางสาวชัชนิดา ชลธนพัฒน)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชัชนิดา ชลธนพัฒน น.ส. ชัชนิดา ชลธนพัฒน มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090017 02/09/2022 - -

7544 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 2) ต.บานสวน จ.ชลบุรี 

(นายภานุวัฒน ดีศร)ี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน ดีศรี นายภานุวัฒน ดีศรี มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090018 02/09/2022 - -

7545 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 1) ต.หนองชาก จ.ชลบุรี

 (นายประทิว แพรเมตตา)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประทิว แพรเมตตา นายประทิว แพรเมตตา มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090008 02/09/2022 - -

7546 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 1) ต.หนองชาก จ.ชลบุรี

 (นางสาวจิรประภา วงศขจร)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิรประภา วงศขจร น.ส. จิรประภา วงศขจร มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090012 02/09/2022 - -

หนา้ 816



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7547 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 2) ต.บานสวน จ.ชลบุรี 

(นายณัฐภัทร เตาทอง)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐภัทร เตาทอง นายณัฐภัทร เตาทอง มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090014 02/09/2022 - -

7548 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 1) ต.หนองชาก จ.ชลบุรี

 (นางสาวซัลฟา ศรีสอาด)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ซัลฟา ศรีสอาด น.ส.ซัลฟา ศรีสอาด มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090010 02/09/2022 - -

7549 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 2) ต.บานสวน จ.ชลบุรี 

(นายกิตติคุณ กิตติบดีสกุล)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติคุณ กิตติบดีสกุล นายกิตติคุณ กิตติบดีสกุล มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090019 02/09/2022 - -

7550 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 1) ต.หนองชาก จ.ชลบุรี

 (นางสาวณัฐธันยา ทองประเสริฐ)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐธันยา ทองประเสริฐ น.ส. ณัฐธันยา ทองประเสริฐ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090005 02/09/2022 - -

7551 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 2) ต.บานสวน จ.ชลบุรี 

(นางสาวศุทธภา อัมพวัน)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุทธภา อัมพวัน นางสาวศุทธภา อัมพวัน มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090016 02/09/2022 - -

7552 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 1) ต.หนองชาก จ.ชลบุรี

 (นางสาวศศิธร พันธุวงษ)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศศิธร พันธุวงษ น.ส. ศศิธร พันธุวงษ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090009 02/09/2022 - -

หนา้ 817



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7553 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 2) ต.บานสวน จ.ชลบุรี 

(นางสาวภคมน รวมสุข)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภคมน รวมสุข น.ส. ภคมน รวมสุข มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090013 02/09/2022 - -

7554 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 1) ต.หนองชาก จ.ชลบุรี

 (นางสาวศิริกานดา กัลยารัตน)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริกานดา กัลยารัตน น.ส. ศิริกานดา กัลยารัตน มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090007 02/09/2022 - -

7555 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 2) ต.บานสวน จ.ชลบุรี 

(นางสาวประภาวดี พิทักษศิลป)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประภาวดี พิทักษศิลป น.ส.ประภาวดี พิทักษศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090021 02/09/2022 - -

7556 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 1) ต.หนองชาก จ.ชลบุรี

 (นางสาวษมาพร แซชื้อ)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ษมาพร แซชื้อ น.ส. ษมาพร แซชื้อ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090006 02/09/2022 - -

7557 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 2) ต.บานสวน จ.ชลบุรี 

(นางสาวณัฐชยา บุญเสมอ)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา บุญเสมอ นางสาวณัฐชยา บุญเสมอ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090015 02/09/2022 - -

7558 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 1) ต.หนองชาก จ.ชลบุรี

 (นายธีรพงศ? เรืองกิตติธนัท)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพงศ เรืองกิตติธนัท นายธีรพงศ เรืองกิตติธนัท มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090011 02/09/2022 - -

หนา้ 818



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7559 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 2) ต.บานสวน จ.ชลบุรี 

(นางสาวชารีญา เทพบล)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชารีญา เทพบล นางสาวชารีญา เทพบล มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090020 02/09/2022 - -

7560 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาบันทึกเสียง

และตัดตอเสียงขอสอบโครงการการพัฒนา

ระบบวัดและประเมินระดับความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษดวยคอมพิวเตอร Burapha

 English Placement Test (BEPT)

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงพล พรมจีน นายทรงพล พรมจีน มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090029 06/09/2022 - -

7561 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาบริการวาด

ภาพประกอบขอสอบโครงการพัฒนา

ระบบวัดและประเมินระดับความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษดวยคอมพิวเตอร Burapha

 English Placement Test (BEPT) จํานวน

 60 ภาพ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภคมน รวมสุข น.ส. ภคมน รวมสุข มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090028 06/09/2022 - -

7562 ขอความเห็นชอบอนุมัติจัดจางเหมาผลิตคูมือ

การสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

BUU-GET เพื่อใชในโครงการพัฒนาคูมือการ

สอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

BUU-GET ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2564-2565 จํานวน 1,000 เลม

55,640.00 55,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟกัสกรุป สตูดิโอ 

จํากัด

บริษัท โฟกัสกรุป สตูดิโอ จํากัด มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090041 14/09/2022 - -

7563 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 2) ต.บานสวน จ.ชลบุรี 

(นางสาวชัชนิดา ชลธนพัฒน)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชัชนิดา ชลธนพัฒน น.ส. ชัชนิดา ชลธนพัฒน มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090056 22/09/2022 - -

หนา้ 819



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7564 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 1) ต.หนองชาก จ.ชลบุรี

 (นายประทิว แพรเมตตา)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประทิว แพรเมตตา นายประทิว แพรเมตตา มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090054 22/09/2022 - -

7565 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 2) ต.บานสวน จ.ชลบุรี 

(นางสาวชารีญา เทพบล)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชารีญา เทพบล นางสาวชารีญา เทพบล มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090060 22/09/2022 - -

7566 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 1) ต.หนองชาก จ.ชลบุรี

 (นางสาวษมาพร แซชื้อ)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ษมาพร แซชื้อ น.ส. ษมาพร แซชื้อ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090052 22/09/2022 - -

7567 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 2) ต.บานสวน จ.ชลบุรี 

(นางสาวณัฐชยา บุญเสมอ)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา บุญเสมอ นางสาวณัฐชยา บุญเสมอ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090064 22/09/2022 - -

7568 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 1) ต.หนองชาก จ.ชลบุรี

 (นางสาวศิริกานดา กัลยารัตน)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริกานดา กัลยารัตน น.ส. ศิริกานดา กัลยารัตน มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090053 22/09/2022 - -

7569 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 2) ต.บานสวน จ.ชลบุรี 

(นางสาวประภาวดี พิทักษศิลป)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประภาวดี พิทักษศิลป น.ส.ประภาวดี พิทักษศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090058 22/09/2022 - -

หนา้ 820



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7570 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 1) ต.หนองชาก จ.ชลบุรี

 (นางสาวศศิธร พันธุวงษ)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศศิธร พันธุวงษ น.ส. ศศิธร พันธุวงษ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090051 22/09/2022 - -

7571 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 2) ต.บานสวน จ.ชลบุรี 

(นางสาวภคมน รวมสุข)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภคมน รวมสุข น.ส. ภคมน รวมสุข มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090061 22/09/2022 - -

7572 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 1) ต.หนองชาก จ.ชลบุรี

 (นางสาวณัฐธันยา ทองประเสริฐ)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐธันยา ทองประเสริฐ น.ส. ณัฐธันยา ทองประเสริฐ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090049 22/09/2022 - -

7573 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 2) ต.บานสวน จ.ชลบุรี 

(นางสาวศุทธภา อัมพวัน)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุทธภา อัมพวัน นางสาวศุทธภา อัมพวัน มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090055 22/09/2022 - -

7574 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 1) ต.หนองชาก จ.ชลบุรี

 (นางสาวซัลฟา ศรีสอาด)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ซัลฟา ศรีสอาด น.ส.ซัลฟา ศรีสอาด มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090050 22/09/2022 - -

7575 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 2) ต.บานสวน จ.ชลบุรี 

(นายกิตติคุณ กิตติบดีสกุล)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติคุณ กิตติบดีสกุล นายกิตติคุณ กิตติบดีสกุล มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090062 22/09/2022 - -

หนา้ 821



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7576 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 1) ต.หนองชาก จ.ชลบุรี

 (นางสาวจิรประภา วงศขจร)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิรประภา วงศขจร น.ส. จิรประภา วงศขจร มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090048 22/09/2022 - -

7577 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 2) ต.บานสวน จ.ชลบุรี 

(นายณัฐภัทร เตาทอง)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐภัทร เตาทอง นายณัฐภัทร เตาทอง มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090063 22/09/2022 - -

7578 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 2) ต.บานสวน จ.ชลบุรี 

(นายศุภัช ศัพทเสน)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภัช ศัพทเสน นายศุภัช ศัพทเสน มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090059 22/09/2022 - -

7579 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 2) ต.บานสวน จ.ชลบุรี 

(นายภานุวัฒน ดีศร)ี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน ดีศรี นายภานุวัฒน ดีศรี มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090057 22/09/2022 - -

7580 ขอความเห็นชอบอนุมัติจางเหมาปฏิบัติงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) (ตําบลระยะที่ 1) ต.หนองชาก จ.ชลบุรี

 (นายธีรพงศ? เรืองกิตติธนัท)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพงศ เรืองกิตติธนัท นายธีรพงศ เรืองกิตติธนัท มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090047 22/09/2022 - -

7581 ขอความเห็นชอบอนุมัติจัดจางเหมาบริการ

ถายวีดีโอและตัดตอ VDO จํานวน 2 วัน ตาม

กิจกรรมพัฒนาเสวนางานอบรม เยาวชนผูนํา

 Project lists ใชภาษาตางประเทศ ภายใต

โครงการพัฒนาสมรรถนะฯ

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชตะ ศัพทเสน นายรัชตะ ศัพทเสน มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4000065090065 23/09/2022 - -

หนา้ 822



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7582 ขออนุมัติจางเหมาซอมแซมพื้นดานหนา

อาคารประถมศึกษา 4

69,400.00 69,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008 เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065090138 13/09/2022 - -

7583 ขออนุมัติเบิกคาไฟฟา เดือน กันยายน 2565

 หมายลข 020002455123

35,090.13 35,090.13 ประมูลดวย

ระบบ

อิเล็กทรอนิกส

ตาม

หลักเกณฑที่

กระทรวงการค

ลังกําหนด

การไฟฟาสวนภูมิภาค บาง

แสน

การไฟฟาสวนภูมิภาค บางแสน เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065090281 27/09/2022 - -

7584 ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือเรียน(เพิ่มเติม) 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัฒนาคุณภาพ

วิชาการ(พว.)อินเตอร

เนชันแนล จํากัด

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ

(พว.)อินเตอรเนชันแนล จํากัด

เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065090035 01/09/2022 - -

7585 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุกอสราง 4 รายการ 3,780.00 3,780.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ ราน ไพรเวชคาวัสดุ เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065090070 01/09/2022 - -

7586 ขออนุมัติซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065090033 02/09/2022 - -

7587 ขออนุมัติวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 11 

รายการ

26,230.00 26,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065090031 02/09/2022 - -

7588 ขออนุมัติจัดซื้อกรวยกระดาษและยาพนฆา

เชื้อในอากาศ จํานวน 2 รายการ

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร

เทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง

 จํากัด

เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065090037 02/09/2022 - -

7589 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุ

การศึกษา 34 รายการ

16,545.00 16,545.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065090036 02/09/2022 - -

7590 ขออนุมัติจัดซื้อแฟมโรงเรียน  จํานวน 250 

แฟม

8,750.00 8,750.00 เฉพาะเจาะจง รานคาโรงเรียนสาธิต พิบูล

บําเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาโรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ

 มหาวิทยาลัยบูรพา

เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065090094 06/09/2022 - -

7591 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุกอสราง 3 รายการ 8,680.00 8,680.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ ราน ไพรเวชคาวัสดุ เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065090071 06/09/2022 - -

7592 ขออนุมัติคาเชาพื้นที่ On Cloud  1 ป 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เอส เอ็น แอ็ด

วานซ จํากัด

บริษัท ซี เอส เอ็น แอ็ดวานซ จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065090180 15/09/2022 - -

7593 ขออนุมัติคาเชารถบัสปรับอากาศ นักศึกษา

วิชาทหาร

45,600.00 45,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุงโรจน จํากัด บริษัท ชลบุรีรุงโรจน จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065090002 01/09/2022 - -

หนา้ 823



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7594 ขออนุมัติคาเชารถตูปรับอากาศ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายราเชนทร ไวยศักดิ์ นายราเชนทร ไวยศักดิ์ เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065090001 01/09/2022 - -

7595 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ จํานวน 4 

รายการ

19,590.00 19,590.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล 

ที ช็อป

หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล ที ช็อป เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065090051 05/09/2022 - -

7596 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 18 

รายการ

9,833.00 9,833.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065090053 05/09/2022 - -

7597 ขออนุมัติซื้อผงหมึก จํานวน 5 ขวด 8,292.50 8,292.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065090052 05/09/2022 - -

7598 ขออนุมัติซื้อกระดาษถายเอกสาร จํานวน 

250 รีม

26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไรซเปเปอร กรุป หจก. ไรซเปเปอร กรุป เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065090080 05/09/2022 - -

7599 ขออนุมัติคาเชารถบัสปรับอากาศ นักศึกษา

วิชาทหาร 9 กันยายน 65

45,600.00 45,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุงโรจน จํากัด บริษัท ชลบุรีรุงโรจน จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065090079 08/09/2022 - -

7600 ขออนุมัติเชารถตูปรับอากาศ (10-11 ก.ย. 65) 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายราเชนทร ไวยศักดิ์ นายราเชนทร ไวยศักดิ์ เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065090081 08/09/2022 - -

7601 ขออนุมัติจางเปลี่ยนแบตเตอรี่โนตบุก 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด

เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065090082 08/09/2022 - -

7602 ขออนุมัติจัดทําตรายางหมึกในตัว ฝายบริหาร 3,030.00 3,030.00 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนกราฟฟค รานบางแสนกราฟฟค เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065090131 09/09/2022 - -

7603 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 

(เปลี่ยนเมนบอรด)

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065090126 09/09/2022 - -

7604 ขออนุมัติคาเชารถบัสปรับอากาศ นักศึกษา

วิชาทหาร 30 กันยายน 2565

45,600.00 45,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุงโรจน จํากัด บริษัท ชลบุรีรุงโรจน จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065090141 14/09/2022 - -

7605 ขออนุมัติคาเชารถบัสปรับอากาศ นักศึกษา

วิชาทหาร 23 กันยายน 2565

45,600.00 45,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุงโรจน จํากัด บริษัท ชลบุรีรุงโรจน จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065090140 14/09/2022 - -

7606 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษการดหอม 5 หอ 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.

พานิช

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065090004 01/09/2022 - -

7607 ขออนุมติจัดซื้อวัสดุสําหรับโปรแกรม JIP 

ฝายปฐมวัย จํานวน 15 รายการ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.

พานิช

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065090078 08/09/2022 - -

7608 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน ภาค

เรียนที่ 2/2565 ฝายปฐมวัย จํานวน 221 

รายการ

85,108.00 85,108.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.

พานิช

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065090075 08/09/2022 - -

หนา้ 824



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7609 ขออนุมัติจัดซื้อยาและเวชภัณฑ จํานวน 13 

รายการ

4,469.39 4,469.39 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สมนึก

เภสัช

หางหุนสวนจํากัด สมนึกเภสัช เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065090091 09/09/2022 - -

7610 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานวิชาการ 35 รายการ 7,105.00 7,105.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.

พานิช

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065090092 09/09/2022 - -

7611 ขออนุมัติซื้อสาย HDMI ขนาด 5 เมตร 

จํานวน 13 เสน

5,850.00 5,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065090134 12/09/2022 - -

7612 ขออนุมัติคาจางหุมหนัง หองสมุด 79,300.00 79,300.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พลอยนิสา สิริสุรชัย น.ส.พลอยนิสา สิริสุรชัย เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PR9000065090005 01/09/2022 - -

7613 ขออนุมัติจางเดินสายเมนไฟฟาสําหรับ

อาคารพิบูลบําเพ็ญ ๑, ๒, ๓ และ ๔

33,625.00 33,625.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค เปนผูที่มีอาชีพโดยตรง 

มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม

PO9000065090002 02/09/2022 - -

7614 ขออนุมัติจางเหมาปรับปรุงพื้นกระเบื้องชั้น 2

 อาคารคณะดนตรีและการแสดง

17,457.00 17,457.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกพร เกตุคง/ราคาที่

เสนอ 17,457 บาท

น.ส.กนกพร เกตุคง/ราคาที่ตกลง

จาง 17,457 บาท

คุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR4200065090010 01/09/2022 - -

7615 ขออนุมัติจางเหมาติดตั้งกระจกหองเรียน

ปฏิบัติการแสดง

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติโชค บุญกอเกื้อ/

ราคาที่เสนอ 32,000 บาท

นายกิตติโชค บุญกอเกื้อ/ราคาที่

ตกลงจาง 32,000 บาท

คุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR4200065090009 01/09/2022 - -

7616 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพสําหรับใชกับ

เครื่องพิมพHPภายในสํานักงาน

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด/ราคาที่เสนอ 35,000

 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/

ราคาที่ตกลง ซื้อ 35,000 บาท

คุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR4200065090012 05/09/2022 - -

7617 ขออนุมัติจางเหมาติดตั้งระบบเซนเซอรประตู

อัตโนมัติ

26,536.00 26,536.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอดวานซ ออโตเมชั่น

 ซิสเต็ม จํากัด/ราคาที่เสนอ

 26,536 บาท

บริษัทแอดวานซ ออโตเมชั่น ซิส

เต็ม จํากัด/ราคาที่ตกลงจาง 

26,536 บาท

คุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR4200065090020 07/09/2022 - -

7618 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องดนตรี 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง มาย มิวสิค เซอรวิส/ราคาที่

เสนอ 85,600 บาท

มาย มิวสิค เซอรวิส/ราคาที่ตกลง

จาง 85,600 บาท

คุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR4200065090017 07/09/2022 - -

7619 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใชในการ

จัดการเรียนการสอนและในสํานักงาน

21,365.86 21,365.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด/ราคาที่เสนอ 

21,365.86 บาท

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/

ราคาที่ตกลงซื้อ 21,365.86 บาท

คุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR4200065090024 08/09/2022 - -

7620 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาทอระบาย

น้ําภายในและภายนอกอาคารปฏิบัติการ

คณะดนตรีและการแสดง

84,602.97 84,602.97 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิ

วิลอปเมนท/ราคาที่เสนอ 

84,602.97 บาท

หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอป

เมนท/ราคาที่ตกลงจาง 

84,602.97 บาท

คุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR4200065090030 13/09/2022 - -

หนา้ 825



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7621 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่อง

ดนตรีประเภทเปา

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน มิวสิคแพชชั่น/ราคาที่

เสนอ 13,000 บาท

ราน มิวสิคแพชชั่น/ราคาที่ตกลง

จาง 13,000 บาท

คุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR4200065090032 13/09/2022 - -

7622 ขออนุมัติเชาระบบจอภาพ ระบบเสียง ระบบ

แสงและการบันทึกการแสดงการนําเสนอ

ผลงานสรางสรรคทางดานดนตรี

85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกพล  สูงสุมาลย/

ราคาที่เสนอ85,000 บาท

นายเอกพล  สูงสุมาลย/ราคาที่ตก

ลงเชา 85,000 บาท

คุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR4200065090036 14/09/2022 - -

7623 ขออนุมัติจางจัดทําภาพพรอมกรอบผลงาน

วิชาการ/งานวิจัย/งานสรางสรรค

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชญานนท แมนเผือก/

ราคาที่เสนอ 60,000 บาท

นายชญานนท แมนเผือก/ราคาที่

ตกลงจาง 60,000 บาท

คุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR4200065090034 14/09/2022 - -

7624 ขออนุมัติจางเหมาตกแตงเวทีและฉากใน

โครงการนําเสนอผลสัมฤทธิ์ผลงานทาง

วิชาการ/งานวิจัย

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนพร จันทร/ราคาที่

เสนอ 55,000 บาท

น.ส. ธนพร จันทร/ราคาที่ตกลง

จาง 55,000 บาท

คุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR4200065090035 14/09/2022 - -

7625 ขออนุมัติซอมบานประตูและติดตั้งใหม บน

ดาดฟา เนื่องจากประตูดาดฟาคณะ

ศึกษาศาสตร ประตูชํารุดเปดปดไมได และ

บางจุดไมมีประตู

15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมควร ญาติเจริญ นายสมควร ญาติเจริญ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065090005 01/09/2022 - -

7626 ขออนุมัติจางซอมเครื่องปรับอากาศ หอง

คณบดี และหองสํานักงานคณบดี เนื่องจาก

เครื่องปรับอากาศไมมีความเย็นออกมา 

จําเปนตองซอมใหใชงานไดตามปกติ

4,825.70 4,825.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง 

จํากัด

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065090004 01/09/2022 - -

7627 ขออนุมัติจางรีดผาคลุมเกาอี้สีขาวพรอมโบว 

เนื่องจากผาคลุมเกาอี้พรอมโบวสีฟา ยับ ไม

เปนทรง จําเปนตองรีดใหผาเรียบพรอมใชงาน

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065090003 01/09/2022 - -

7628 ขอเสนอจางทําปายไวนิล เพื่อใชสําหรับการ

ถายภาพในพิธีมอบรางวัลการประกวด Best 

Practice ระดับภาค โครงการการจัด

กิจกรรมการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศฯ ใน

วันที่ 7 กันยายน 2565

1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม มีบริการสง

PR0900065090001 01/09/2022 - -

หนา้ 826



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7629 ขอเสนอจางเหมาบริการ (ประชาชน) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิคดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนลินี ประโยชนเจริญผล นางนลินี ประโยชนเจริญผล มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065090018 02/09/2022 - -

7630 ขอเสนอจางเหมาบริการ (ประชาชน) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิคดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนงนุช เกตุวัตถา นางนงนุช เกตุวัตถา มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065090019 02/09/2022 - -

7631 ขอเสนอจางเหมาบริการ (ประชาชน) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิคดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ทวมพงษ นายประกิจ ทวมพงษ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065090017 02/09/2022 - -

7632 ขอเสนอจางเหมาบริการ (บัณฑิตจบใหม) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิคดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัฒนะ  เพ็ชรศักดา นายพัฒนะ  เพ็ชรศักดา มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065090011 02/09/2022 - -

7633 ขอเสนอจางเหมาบริการ (บัณฑิตจบใหม) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิคดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธํารงชัย หนูขาว นายธํารงชัย หนูขาว มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065090012 02/09/2022 - -

7634 ขอเสนอจางเหมาบริการ (บัณฑิตจบใหม) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิคดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณภัทร  นรชาญ นายณภัทร  นรชาญ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065090010 02/09/2022 - -

หนา้ 827



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7635 ขอเสนอจางเหมาบริการ (บัณฑิตจบใหม) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิคดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ แสนรัก นายกิตติพงษ แสนรัก มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065090014 02/09/2022 - -

7636 ขอเสนอจางเหมาบริการ (บัณฑิตจบใหม) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิคดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารุณี  วงษษา นางสาวดารุณี  วงษษา มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065090013 02/09/2022 - -

7637 ขอเสนอจางเหมาบริการ (ประชาชน) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิคดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีวรักษ  ตรีบุตร นางสาวธีวรักษ  ตรีบุตร มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065090016 02/09/2022 - -

7638 ขอเสนอจางเหมาบริการ (ประชาชน) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิคดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกมล ชุมนุมพร นางสาวกรกมล ชุมนุมพร มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065090015 02/09/2022 - -

7639 ขอเสนอจางทําเลมรายงานผลการปฏิบัติงาน

ตามขอตกลงการปฏิบัติงานของหัวหนาสวน

งาน เพื่อสงใหมหาวิทยาลัยบูรพา

275.00 275.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม มีบริการสง

PR0900065090023 05/09/2022 - -

7640 ขอเสนอจัดทําเลมวารสารศึกษาศาสตร ปที่ 

33 ฉบับที่ 2 เดือน พ.ค.-ส.ค. พ.ศ. 2565 

เพื่อใชเผยแพรผลงานและใชประโยชนทาง

วิชาการ

23,647.00 23,647.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม มีบริการสง

PR0900065090038 06/09/2022 - -

หนา้ 828



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7641 ขออนุมัติซื้อหลอดไฟ LED สําหรับใช

ซอมแซมบํารุงรักษาเปลี่ยนหลอดไฟ หอง

สํานักงาน หองประชุม หองเรียน ทางเดิน 

หองน้ํา ของคณะศึกษาศาสตร

18,060.00 18,060.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005. สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม PR0900065090044 06/09/2022 - -

7642 ขอเสนอจางถายเอกสารแบบแปลน A1 และ

เขาเลม ถายเอกสารแบบงานกอสรางกลุม

อาคารคณะศึกษาศาสตร สําหรับใชประมูลผู

รับจางงานกอสรางอาคารฯ

55,280.00 55,280.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส รานพรอมพรรณ เซอรวิส มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม มีบริการสง

PO0900065090001 08/09/2022 - -

7643 ขออนุมัติซื้อนาฬิกา เซนเซอรติดเพดาน โคม

ไฟแทรกไลทและรางไฟ นาฬิกาใชติดหนา

ลิฟตตามชั้นของคณะฯ เซนเซอรติดเพดาน

ทางเดิน โคมไฟพรอมราง ติดหนาเวทีหอง

ประชุม เพื่อเพิ่มแสงสวาง

4,505.65 4,505.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น

เตอร จํากัด

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด

สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม PR0900065090055 07/09/2022 - -

7644 ขออนุมัติซื้อเซนเซอรตรวจจับความ

เคลื่อนไหว โคมดาวนไลน และสวิตชไฟ 

เซ็นเซอรตรวจจับความเคลื่อนไหวใชติดใน

หองน้ํา ทางเดิน เพื่อประหยัดไฟฟา, โคม

ดาวนไลน และสวิตชไฟ เพื่อติดเพิ่มความ

สวางในหองประชุม 206

4,929.00 4,929.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม PR0900065090054 07/09/2022 - -

7645 ขออนุมัติเชาเครื่องเสียง เพื่อใชขยายเสียง

กิจกรรมตาง ๆ ในโครงการแสดงมุทิตาจิตแด

ผูเกษียณอายุราชการ/การปฏิบัติงาน 

ประจําป 2565 ในวันที่ 19 ก.ย. 65 ณ 

โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร.ร.บางแสน เฮอริเทจ ร.ร.บางแสน เฮอริเทจ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065090059 08/09/2022 - -

7646 ขออนุมัติจางตกแตงสถานที่ เพื่อใชเปนมุม

ถายรูปในโครงการแสดงมุทิตาจิตแดผู

เกษียณอายุราชการ/การปฏิบัติงาน ประจําป

 2565 ในวันที่ 19 ก.ย. 65 ณ โรงแรมบาง

แสนเฮอริเทจ

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาคภูมิ เมืองเจริญ นายภาคภูมิ เมืองเจริญ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065090058 08/09/2022 - -

หนา้ 829



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7647 ขอเสนอซื้อถุงใสของ สําหรับใสของที่

ผูรวมงานนํามามอบใหผูเกษียณอายุ ใน

โครงการแสดงมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุ

ราชการ/การปฏิบัติงาน ประจําป 2565 ใน

วันที่ 19 ก.ย. 65

761.84 761.84 เฉพาะเจาะจง รานจานชามบางแสน รานจานชามบางแสน สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม PR0900065090057 08/09/2022 - -

7648 ขอเสนอซื้อนาฬิกาอะคริลิค เพื่อมอบเปน

ของที่ระลึกแกผูเกษียณอายุ ในโครงการ

แสดงมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการ/การ

ปฏิบัติงาน ประจําป 2565 ในวันที่ 19 ก.ย. 

65 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ

8,346.00 8,346.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม PR0900065090063 09/09/2022 - -

7649 ขอเสนซื้อชอดอกไมติดหนาอก และดอก

กุหลาบสดริดหนาม เพื่อติดหนาอกและมอบ

ใหผูเกษียณอายุ ในโครงการแสดงมุทิตาจิต

แดผูเกษียณอายุราชการ/การปฏิบัติงาน 

ประจําป 2565 ในวันที่ 19 ก.ย. 65 ณ 

โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ

4,650.00 4,650.00 เฉพาะเจาะจง รานบานบึงฟลอริส รานบานบึงฟลอริส สินคามีคุณภาพ บริการสง

รวดเร็ว

PR0900065090065 09/09/2022 - -

7650 ขอเสนอจางจัดการแสดง เพื่อจัดแสดงในงาน

โครงการแสดงมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุ

ราชการ/การปฏิบัติงาน ประจําป 2565 ใน

วันที่ 19 ก.ย. 65 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานแกวทับทิม รานแกวทับทิม มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065090064 09/09/2022 - -

7651 ขอเสนอซื้อพวงหรีด เพื่อแสดงความเสียใจใน

งานศพ รศ.ดร.ปยะนุช คนฉลาด 

ผูทรงคุณวุฒิและอาจารยพิเศษของคณะฯ 

เบิกตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่

0456/2564 เรื่องหลักเกณฑกลางจายคา

รับรองของผูบริหาร

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบานดอกไม รานบานดอกไม สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065090114 19/09/2022 - -

หนา้ 830



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7652 ขอเสนอจางเหมาบริการ (ประชาชน) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิคดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนลินี ประโยชนเจริญผล นางนลินี ประโยชนเจริญผล มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065090135 22/09/2022 - -

7653 ขอเสนอจางเหมาบริการ (ประชาชน) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิคดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกมล ชุมนุมพร นางสาวกรกมล ชุมนุมพร มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065090132 22/09/2022 - -

7654 ขอเสนอจางเหมาบริการ (ประชาชน) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิคดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีวรักษ  ตรีบุตร นางสาวธีวรักษ  ตรีบุตร มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065090133 22/09/2022 - -

7655 ขอเสนอจางเหมาบริการ (ประชาชน) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิคดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ทวมพงษ นายประกิจ ทวมพงษ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065090134 22/09/2022 - -

7656 ขอเสนอจางเหมาบริการ (ประชาชน) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิคดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนงนุช เกตุวัตถา นางนงนุช เกตุวัตถา มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065090136 22/09/2022 - -

7657 ขอเสนอจางเหมาบริการ (บัณฑิตจบใหม) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิคดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารุณี  วงษษา นางสาวดารุณี  วงษษา มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065090130 22/09/2022 - -

หนา้ 831



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7658 ขอเสนอจางเหมาบริการ (บัณฑิตจบใหม) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิคดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณภัทร  นรชาญ นายณภัทร  นรชาญ มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065090127 22/09/2022 - -

7659 ขอเสนอจางเหมาบริการ (บัณฑิตจบใหม) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิคดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัฒนะ  เพ็ชรศักดา นายพัฒนะ  เพ็ชรศักดา มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065090128 22/09/2022 - -

7660 ขอเสนอจางเหมาบริการ (บัณฑิตจบใหม) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิคดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ แสนรัก นายกิตติพงษ แสนรัก มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065090131 22/09/2022 - -

7661 ขอเสนอจางเหมาบริการ (บัณฑิตจบใหม) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิคดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ของตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธํารงชัย หนูขาว นายธํารงชัย หนูขาว มีความชํานาญในดานนี้ ราคา

เหมาะสม

PR0900065090129 22/09/2022 - -

7662 ขอเสนอซื้อชุดไสกรองน้ํา เนื่องจากเครื่อง

กรองน้ําในหองครัวสํานักงานคณบดีคณะ

ศึกษาศาสตร ไสกรองตันทําใหน้ําไมไหล 

จําเปนตองซื้อเปลี่ยนเพื่อใหใชงานไดตามปกติ

4,840.00 4,840.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล สินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

 บริการสงรวดเร็ว

PR0900065090141 26/09/2022 - -

7663 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 9 ถัง 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่เสนอ 360 น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 360 มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065090001 01/09/2022 - -

7664 ขออนุมัติเสนอจางทําปายไวนิลในโครงการให

รางวัลดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ และงาน

นิพนธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม/

ราคาที่เสนอ 5,400

นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม/ราคาที่

ตกลงจาง 5,400

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065090007 05/09/2022 - -

หนา้ 832



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7665 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุและอุปกรณใน

โครงการใหรางวัลดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ 

และงานนิพนธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอวนคาปลีก/ราคาที่

เสนอ 840

รานอวนคาปลีก/ราคาที่ตกลงซื้อ 

840

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065090010 06/09/2022 - -

7666 ขออนุมัติเสนอจางทําเลมรายงานแผน

ยุทธศาสต 5 ป (พ.ศ.2563-2567) ฉบับ

ปรับปรุง ปงบประมาณ พ.ศ.2566 และ

ปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส/

ราคาที่เสนอ 2,400

รานพรอมพรรณ เซอรวิส/ราคาที่

ตกลงจาง 2,400

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065090041 14/09/2022 - -

7667 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนต 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง/ราคาที่

เสนอ 6,000

นายสิทธิ ทาทอง/ราคาที่ตกลงจาง

 6,000

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065090032 14/09/2022 - -

7668 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึกในโครงการศึกษา

ดูงานบัณฑิตวิทยาลัยชั้นนํา

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานธิดา/ราคาที่เสนอ 1,500 รานธิดา/ราคาที่ตกลงซื้อ 1,500 มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065090042 15/09/2022 - -

7669 ขออนุมัติเสนอจางซอมแซมและบํารุงรักษา

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด/ราคาที่เสนอ 4,990

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/

ราคาที่ตกลงจาง 4,990

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065090043 15/09/2022 - -

7670 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนต 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง/ราคาที่

เสนอ 23,000

นายสิทธิ ทาทอง/ราคาที่ตกลงจาง

 23,000

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065090068 21/09/2022 - -

7671 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน 6,155.03 6,155.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด/ราคาที่เสนอ 

6,155.03

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/

ราคาที่ตกลงซื้อ  6,155.03

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065090073 26/09/2022 - -

7672 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 7 ถัง 280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่เสนอ 280 น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 280 มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

และมีราคาที่เหมาะสม

PR4500065090077 29/09/2022 - -

7673 คาจางซักผาประจําเดือน กันยายน 2565 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป 

จํากัด

บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป จํากัด ราคาต่ําสุด PR2603065090003 01/09/2022 - -

7674 จัดจางคาอาหารเชาเพื่อรองรับแขก  เดือน

กันยายน 2565 ณ ศูนยปฏิบัติการโรงแรม 

มหาวิทยาลัยบูรพา

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรินทิพย ศรีตะเขต น.ส.ศิรินทิพย ศรีตะเขต ราคาต่ําสุด PR2603065090004 01/09/2022 - -

7675 จัดจางคาอาหารวาง เพื่อรองรับแขก วันที่ 4 

กันยายน 2565

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรินทิพย ศรีตะเขต น.ส.ศิรินทิพย ศรีตะเขต ราคาต่ําสุด PR2603065090005 01/09/2022 - -

7676 จัดจางคาอาหารวางเพื่อรองรับแขก ณ ศูนย

ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 

7-8 กันยายน 2565

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรินทิพย ศรีตะเขต น.ส.ศิรินทิพย ศรีตะเขต ราคาต่ําสุด PR2603065090008 05/09/2022 - -
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7677 จัดจางคาอาหารวางเพื่อรองรับแขก ณ ศูนย

ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 

11 กันยายน 2565

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรินทิพย ศรีตะเขต น.ส.ศิรินทิพย ศรีตะเขต ราคาต่ําสุด PR2603065090007 05/09/2022 - -

7678 จัดจางอาหารวางและอาหารกลางวัน เพื่อ

รองรับแขก ณ ศูนยปฏิบัติการโรงแรม 

มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 12-13 กันยายน 

2565

41,400.00 41,400.00 เฉพาะเจาะจง นายอริยธัช อรุณราศีโรจน นายอริยธัช อรุณราศีโรจน ราคาต่ําสุด PR2603065090011 06/09/2022 - -

7679 จัดจางคาอาหารวางเพื่อรองรับแขก ณ ศูนย

ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 

19 กันยายน 2565

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรินทิพย ศรีตะเขต น.ส.ศิรินทิพย ศรีตะเขต ราคาต่ําสุด PR2603065090010 06/09/2022 - -

7680 คาจางตัดแตงสวน ณ ศูนยปฏิบัติการโรงแรม

 มหาวิทยาลัยบูรพา

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศรี  โคตรพัฒน นางเพ็ญศรี  โคตรพัฒน ราคาต่ําสุด PR2603065090013 08/09/2022 - -

7681 วัสดุเพื่อใชภายในศูนยปฏิบัติการโรงแรม 

มหาวิทยาลัยบูรพา

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีสตกรีนเทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท อีสตกรีนเทรดดิ้ง จํากัด ราคาต่ําสุด PR2603065090012 08/09/2022 - -

7682 จัดจางซอมเปลี่ยนอุปกรณเครื่องปรับอากาศ 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาต่ําสุด PR2603065080037 08/09/2022 - -

7683 คาจางติดตั้งกระจกเงาภายในหองฟตเนส 

ศูนยปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

58,850.00 58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอสเจคอน

สตรัคชั่นแอนดเดคคอร 

จํากัด

บริษัท พีเอสเจคอนสตรัคชั่นแอนด

เดคคอร จํากัด

ราคาต่ําสุด PR2603065090014 12/09/2022 - -

7684 จัดจางอาหารกลางวัน เพื่อรองรับแขก ณ 

ศูนยปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา 

วันที่ 23 กันยายน 2565

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอริยธัช อรุณราศีโรจน นายอริยธัช อรุณราศีโรจน ราคาต่ําสุด PR2603065090016 14/09/2022 - -

7685 จัดจางอาหารวางเพื่อรองรับแขก ศูนย

ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 

19 ก.ย. 2565

1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรินทิพย ศรีตะเขต น.ส.ศิรินทิพย ศรีตะเขต ราคาต่ําสุด PR2603065090021 15/09/2022 - -

7686 จัดจางเหมาติดต งรางน้ําฝนและทอน้ําทิ้ง 

อาคารศูนยปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัย

บูรพา

28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล สมพร นายสมพล สมพร ราคาต่ําสุด PR2603065090024 16/09/2022 - -

7687 จัดจางซอมเปลี่ยนอุปกรณชักโครก หอง211 

และ 403

1,560.00 1,560.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล สมพร นายสมพล สมพร ราคาต่ําสุด PR2603065090025 16/09/2022 - -

7688 เครื่องบันทึกภาพกลองวงจรปด จํานวน 5 

เครื่อง

59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาต่ําสุด PR2603065090026 20/09/2022 - -
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ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7689 จัดจางอาหารวาง เพื่อรองรับแขก ณ ศูนย

ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรินทิพย ศรีตะเขต น.ส.ศิรินทิพย ศรีตะเขต ราคาต่ําสุด PR2603065090028 22/09/2022 - -

7690 คาถายเอกสารสวนเกิน ประจําเดือน 

กันยายน 2565

738.90 738.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด PR2603065090031 29/09/2022 - -

7691 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

006/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรางทิพย พัฒนะ

พรหมมาส

นางสาวปรางทิพย พัฒนะพรหม

มาส

ราคาต่ําสุด PR2600065090013 02/09/2022 - -

7692 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

007/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. หทัยชนก บุญเพ็ชร น.ส. หทัยชนก บุญเพ็ชร ราคาต่ําสุด PR2600065090014 02/09/2022 - -

7693 ขอความเห็นชอบในการจัดจางปมกุญแจ 690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง กมล การกุญแจ กมล การกุญแจ ราคาต่ําสุด PR2600065090007 02/09/2022 - -

7694 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมชัก

โครกและโถปสสาวะ อาคารหอพัก

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล สมพร นายสมพล สมพร ราคาต่ําสุด PR2600065090006 02/09/2022 - -

7695 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

030/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชามญชุ วรัตถารมย นางสาวพิชามญชุ วรัตถารมย ราคาต่ําสุด PR2600065090038 02/09/2022 - -

7696 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

029/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสสร คณาภิบาล นางสาวปภัสสร คณาภิบาล ราคาต่ําสุด PR2600065090037 02/09/2022 - -
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หรือจาง
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7697 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

028/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐรดา สวาทวุทธิ

เดช

นางสาวณัฐรดา สวาทวุทธิเดช ราคาต่ําสุด PR2600065090036 02/09/2022 - -

7698 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

027/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑาทิพย สุขทั้งโลก นางสาวจุฑาทิพย สุขทั้งโลก ราคาต่ําสุด PR2600065090035 02/09/2022 - -

7699 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

022/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกร จวงดี นายศุภกร จวงดี ราคาต่ําสุด PR2600065090030 02/09/2022 - -

7700 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

021/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ อมรพรพงค นางสาวศิริวรรณ อมรพรพงค ราคาต่ําสุด PR2600065090029 02/09/2022 - -

7701 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

020/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิรัชญา มั่นคง น.ส. จิรัชญา มั่นคง ราคาต่ําสุด PR2600065090028 02/09/2022 - -

7702 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

008/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโศศิษฐา เชาวดี นางสาวโศศิษฐา เชาวดี ราคาต่ําสุด PR2600065090015 02/09/2022 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7703 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

009/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนานันท วอนเพียร นายธนานันท วอนเพียร ราคาต่ําสุด PR2600065090016 02/09/2022 - -

7704 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

010/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวกร กองสุข นายศิวกร กองสุข ราคาต่ําสุด PR2600065090017 02/09/2022 - -

7705 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

015/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธิติวุฒิ สุทธิเดชานัย นายธิติวุฒิ สุทธิเดชานัย ราคาต่ําสุด PR2600065090023 02/09/2022 - -

7706 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

016/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา บุบผามาลา นายเจษฎา บุบผามาลา ราคาต่ําสุด PR2600065090024 02/09/2022 - -

7707 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

017/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยรัตน คงสมร นางสาวกัลยรัตน คงสมร ราคาต่ําสุด PR2600065090025 02/09/2022 - -

7708 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

018/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล กัตพงษ นายณัฐพล กัตพงษ ราคาต่ําสุด PR2600065090026 02/09/2022 - -
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7709 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

023/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชุตินันท ชื่นทองมอญ น.ส. ชุตินันท ชื่นทองมอญ ราคาต่ําสุด PR2600065090031 02/09/2022 - -

7710 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

024/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นวลนภา โชติประทุม น.ส. นวลนภา โชติประทุม ราคาต่ําสุด PR2600065090032 02/09/2022 - -

7711 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

025/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธาม งามตรง นายธาม งามตรง ราคาต่ําสุด PR2600065090033 02/09/2022 - -

7712 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

026/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชชาภา พงษ

ไพโรจน

นางสาวพิชชาภา พงษไพโรจน ราคาต่ําสุด PR2600065090034 02/09/2022 - -

7713 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

031/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนพร ลําเพย นางสาวรัตนพร ลําเพย ราคาต่ําสุด PR2600065090039 02/09/2022 - -

7714 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

032/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาวดี นุชนนทรี นางสาวรัตนาวดี นุชนนทรี ราคาต่ําสุด PR2600065090040 02/09/2022 - -
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7715 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

033/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิตา ฤทธิ์บัณฑิต นางสาวสุนิตา ฤทธิ์บัณฑิต ราคาต่ําสุด PR2600065090041 02/09/2022 - -

7716 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

034/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอทิติยากร บํารุงบาน นางสาวอทิติยากร บํารุงบาน ราคาต่ําสุด PR2600065090042 02/09/2022 - -

7717 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

001/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัลยา แดงพะยนต นางสาววัลยา แดงพะยนต ราคาต่ําสุด PR2600065090008 02/09/2022 - -

7718 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

002/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาถฑญา ใจปติ นางสาวนาถฑญา ใจปติ ราคาต่ําสุด PR2600065090009 02/09/2022 - -

7719 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

003/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรียา มาลายู นางสาวตรียา มาลายู ราคาต่ําสุด PR2600065090010 02/09/2022 - -

7720 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

004/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรุณ แสงเพิ่ม นายอรุณ แสงเพิ่ม ราคาต่ําสุด PR2600065090011 02/09/2022 - -
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7721 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

005/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรวัน เอื้อเฟอสมบูรณ นายไพรวัน เอื้อเฟอสมบูรณ ราคาต่ําสุด PR2600065090012 02/09/2022 - -

7722 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

011/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิภา อานนอก นางสาววันวิภา อานนอก ราคาต่ําสุด PR2600065090018 02/09/2022 - -

7723 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

012/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมณีรัตน อรุณพูลทรัพย นางมณีรัตน อรุณพูลทรัพย ราคาต่ําสุด PR2600065090019 02/09/2022 - -

7724 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

013/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย แสงอรุณ นายศุภชัย แสงอรุณ ราคาต่ําสุด PR2600065090020 02/09/2022 - -

7725 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

014/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐพร บุญมาเลิศ นางสาวนัฐพร บุญมาเลิศ ราคาต่ําสุด PR2600065090022 02/09/2022 - -

7726 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

019/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ สุขเจริญ นางสาวกรรณิการ สุขเจริญ ราคาต่ําสุด PR2600065090027 02/09/2022 - -
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7727 ขอความเห็นชอบในการจัดจางทาสีภายใน

หองพัก อาคารหอพักวิทยาลัยนานาชาติ

10,052.00 10,052.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล สมพร นายสมพล สมพร ราคาต่ําสุด PR2600065090056 05/09/2022 - -

7728 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ

สําหรับโครงการฝกอบรมดับเพลิงและอพยพ

หนีไฟ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง รานหวยกะปการดับเพลิง

และนายสวง ภาวนา

รานหวยกะปการดับเพลิงและนาย

สวง ภาวนา

ราคาต่ําสุด PR2600065090059 07/09/2022 - -

7729 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อหนังสือเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ของนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ

93,160.00 93,160.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ศูนยหนังสือ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ราคาต่ําสุด PR2600065090063 08/09/2022 - -

7730 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุใชใน

สํานักงาน

29,782.13 29,782.13 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด PR2600065090066 09/09/2022 - -

7731 ขอความเห็นชอบในการจัดหาการแสดงรํา

อวยพรและพวงมาลัย สําหรับกิจกรรมไหวครู

4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธญวัล  มั่นคง และ

รานดอกไมเจียมจิตต

นางสาวธญวัล  มั่นคง และราน

ดอกไมเจียมจิตต

ราคาต่ําสุด PR2600065090069 09/09/2022 - -

7732 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมทอ

น้ําดี อาคารหอพักวิทยาลัยนานาชาติ

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล สมพร นายสมพล สมพร ราคาต่ําสุด PR2600065090072 12/09/2022 - -

7733 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมเตียง

นอน กุญแจตูและกุญแจลิ้นชัก อาคารหอพัก

วิทยาลัยนานาชาติ

9,135.00 9,135.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล สมพร นายสมพล สมพร ราคาต่ําสุด PR2600065090071 12/09/2022 - -

7734 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมชัก

โครก และสวิตซไฟหองน้ํา อาคารหอพัก

วิทยาลัยนานาชาติ

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล สมพร นายสมพล สมพร ราคาต่ําสุด PR2600065090070 12/09/2022 - -

7735 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซม

เครื่องคอมพิวเตอร

2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาต่ําสุด PR2600065090100 19/09/2022 - -

7736 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อหนังสือเรียน 9,216.00 9,216.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียบุคส จํากัด บริษัท เอเซียบุคส จํากัด ราคาต่ําสุด PR2600065090099 19/09/2022 - -

7737 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

009/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนานันท วอนเพียร นายธนานันท วอนเพียร ราคาต่ําสุด PR2600065090112 23/09/2022 - -
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7738 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

010/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวกร กองสุข นายศิวกร กองสุข ราคาต่ําสุด PR2600065090113 23/09/2022 - -

7739 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

015/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธิติวุฒิ สุทธิเดชานัย นายธิติวุฒิ สุทธิเดชานัย ราคาต่ําสุด PR2600065090118 23/09/2022 - -

7740 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

016/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา บุบผามาลา นายเจษฎา บุบผามาลา ราคาต่ําสุด PR2600065090119 23/09/2022 - -

7741 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

017/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยรัตน คงสมร นางสาวกัลยรัตน คงสมร ราคาต่ําสุด PR2600065090120 23/09/2022 - -

7742 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

018/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล กัตพงษ นายณัฐพล กัตพงษ ราคาต่ําสุด PR2600065090121 23/09/2022 - -

7743 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

023/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชุตินันท ชื่นทองมอญ น.ส. ชุตินันท ชื่นทองมอญ ราคาต่ําสุด PR2600065090126 23/09/2022 - -
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7744 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

024/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นวลนภา โชติประทุม น.ส. นวลนภา โชติประทุม ราคาต่ําสุด PR2600065090128 23/09/2022 - -

7745 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

025/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธาม งามตรง นายธาม งามตรง ราคาต่ําสุด PR2600065090129 23/09/2022 - -

7746 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

026/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชชาภา พงษ

ไพโรจน

นางสาวพิชชาภา พงษไพโรจน ราคาต่ําสุด PR2600065090131 23/09/2022 - -

7747 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

031/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนพร ลําเพย นางสาวรัตนพร ลําเพย ราคาต่ําสุด PR2600065090137 23/09/2022 - -

7748 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

032/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาวดี นุชนนทรี นางสาวรัตนาวดี นุชนนทรี ราคาต่ําสุด PR2600065090138 23/09/2022 - -

7749 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

033/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิตา ฤทธิ์บัณฑิต นางสาวสุนิตา ฤทธิ์บัณฑิต ราคาต่ําสุด PR2600065090139 23/09/2022 - -
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7750 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

034/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอทิติยากร บํารุงบาน นางสาวอทิติยากร บํารุงบาน ราคาต่ําสุด PR2600065090140 23/09/2022 - -

7751 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

001/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัลยา แดงพะยนต นางสาววัลยา แดงพะยนต ราคาต่ําสุด PR2600065090104 23/09/2022 - -

7752 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

002/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาถฑญา ใจปติ นางสาวนาถฑญา ใจปติ ราคาต่ําสุด PR2600065090105 23/09/2022 - -

7753 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

003/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรียา มาลายู นางสาวตรียา มาลายู ราคาต่ําสุด PR2600065090106 23/09/2022 - -

7754 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

004/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรุณ แสงเพิ่ม นายอรุณ แสงเพิ่ม ราคาต่ําสุด PR2600065090107 23/09/2022 - -

7755 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

005/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรวัน เอื้อเฟอสมบูรณ นายไพรวัน เอื้อเฟอสมบูรณ ราคาต่ําสุด PR2600065090108 23/09/2022 - -
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7756 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

011/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิภา อานนอก นางสาววันวิภา อานนอก ราคาต่ําสุด PR2600065090114 23/09/2022 - -

7757 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

012/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมณีรัตน อรุณพูลทรัพย นางมณีรัตน อรุณพูลทรัพย ราคาต่ําสุด PR2600065090115 23/09/2022 - -

7758 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

013/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย แสงอรุณ นายศุภชัย แสงอรุณ ราคาต่ําสุด PR2600065090116 23/09/2022 - -

7759 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

014/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐพร บุญมาเลิศ นางสาวนัฐพร บุญมาเลิศ ราคาต่ําสุด PR2600065090117 23/09/2022 - -

7760 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

019/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ สุขเจริญ นางสาวกรรณิการ สุขเจริญ ราคาต่ําสุด PR2600065090122 23/09/2022 - -

7761 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

020/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิรัชญา มั่นคง น.ส. จิรัชญา มั่นคง ราคาต่ําสุด PR2600065090123 23/09/2022 - -
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7762 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

021/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ อมรพรพงค นางสาวศิริวรรณ อมรพรพงค ราคาต่ําสุด PR2600065090124 23/09/2022 - -

7763 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

022/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกร จวงดี นายศุภกร จวงดี ราคาต่ําสุด PR2600065090125 23/09/2022 - -

7764 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

027/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑาทิพย สุขทั้งโลก นางสาวจุฑาทิพย สุขทั้งโลก ราคาต่ําสุด PR2600065090133 23/09/2022 - -

7765 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

028/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐรดา สวาทวุทธิ

เดช

นางสาวณัฐรดา สวาทวุทธิเดช ราคาต่ําสุด PR2600065090134 23/09/2022 - -

7766 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

029/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสสร คณาภิบาล นางสาวปภัสสร คณาภิบาล ราคาต่ําสุด PR2600065090135 23/09/2022 - -

7767 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #

030/65

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชามญชุ วรัตถารมย นางสาวพิชามญชุ วรัตถารมย ราคาต่ําสุด PR2600065090136 23/09/2022 - -
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7768 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

008/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโศศิษฐา เชาวดี นางสาวโศศิษฐา เชาวดี ราคาต่ําสุด PR2600065090111 23/09/2022 - -

7769 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

006/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรางทิพย พัฒนะ

พรหมมาส

นางสาวปรางทิพย พัฒนะพรหม

มาส

ราคาต่ําสุด PR2600065090109 23/09/2022 - -

7770 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ประเภท

บัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #

007/65

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. หทัยชนก บุญเพ็ชร น.ส. หทัยชนก บุญเพ็ชร ราคาต่ําสุด PR2600065090110 23/09/2022 - -

7771 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซม

เครื่องปรับอากาศของอาคาร ศาสตราจารย 

ดร.สุชาติ อุปถัมภ และอาคารศูนยวิจัย 

จํานวน 10 เครื่อง

19,900.00 19,900.00 เฉพาะเจาะจง ศ.สหพัฒนาการชาง ศ.สหพัฒนาการชาง บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090004 01/09/2022 - -

7772 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซม

เครื่องปรับอากาศหองประชุมทางไกลชั้น 4 

และหองพักอาจารยคณะวิทยาศาสตรและ

สังคมศาสตร จํานวน 6 เครื่อง

17,900.00 17,900.00 เฉพาะเจาะจง ศ.สหพัฒนาการชาง ศ.สหพัฒนาการชาง บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090005 01/09/2022 - -

7773 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนา

นคร จํากัด

สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร 

จํากัด

บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090006 01/09/2022 - -

7774 ขออนุมัติเบิกเงินคาธรรมเนียมเก็บขยะมูล

ฝอย ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2565

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการบริหารสวนตําบล

วัฒนานคร

องคการบริหารสวนตําบลวัฒนา

นคร

บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090001 01/09/2022 - -

7775 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสาร

จากเครื่องถายเอกสาร

5,215.05 5,215.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด บริษัท เมธานนท จํากัด บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090009 02/09/2022 - -
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7776 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน เทพแสง นายสุพจน เทพแสง บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090046 03/09/2022 - -

7777 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลคลองหาด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสนันท ซาบุตร นางสาวนภัสนันท ซาบุตร บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090059 03/09/2022 - -

7778 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลคลองหาด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ สีนวล นางสาววันเพ็ญ สีนวล บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090057 03/09/2022 - -

7779 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลคลองหาด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอนงค บางกลม นางสาวอรอนงค บางกลม บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090056 03/09/2022 - -

7780 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลคลองหาด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธาวรรณ จําเริญ

สวัสดิ์

นางสาวเมธาวรรณ จําเริญสวัสดิ์ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090058 03/09/2022 - -

7781 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลทุงขนาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทกานต เห็ดตูม นางสาวจันทกานต เห็ดตูม บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090020 03/09/2022 - -

หนา้ 848



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7782 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลทุงขนาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดุษฎี เกตุจันทร นางสาวดุษฎี เกตุจันทร บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090018 03/09/2022 - -

7783 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลทุงขนาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรชา สายทอง นางสาวนิรชา สายทอง บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090015 03/09/2022 - -

7784 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลทุงขนาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัตนพล หัตตะพรม นายรัตนพล หัตตะพรม บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090019 03/09/2022 - -

7785 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลทุงขนาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิเดช ปราบภัย นายสิทธิเดช ปราบภัย บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090016 03/09/2022 - -

7786 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลทุงขนาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพศ เวชบุญ นายกิตติพศ เวชบุญ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090017 03/09/2022 - -

7787 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนินทรพร สุพล นางสาวชนินทรพร สุพล บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090068 03/09/2022 - -

หนา้ 849



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7788 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา จําเริญเมือง นางสาววรัญญา จําเริญเมือง บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090062 03/09/2022 - -

7789 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัลชลีญา หลีเกษม นางสาววัลชลีญา หลีเกษม บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090064 03/09/2022 - -

7790 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแกวตา  อวิสุ นางสาวแกวตา  อวิสุ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090061 03/09/2022 - -

7791 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลปะตง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ ทององค นางสาวศิริวรรณ ทององค บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090025 03/09/2022 - -

7792 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลปะตง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชนา สายละดาห นางสาวอัญชนา สายละดาห บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090029 03/09/2022 - -

7793 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลปะตง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ รักศิลป นายอภิสิทธิ์ รักศิลป บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090028 03/09/2022 - -

หนา้ 850



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7794 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลปะตง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิชกานต สุขพันธ นางสาวนิชกานต สุขพันธ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090026 03/09/2022 - -

7795 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลปะตง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน สมบัติ นายภานุวัฒน สมบัติ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090027 03/09/2022 - -

7796 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลฟากหวย

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคัทลียา เลิกลา นางสาวคัทลียา เลิกลา บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090072 03/09/2022 - -

7797 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลฟากหวย

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรภัทธ  ขุมทรัพย นายจักรภัทธ  ขุมทรัพย บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090075 03/09/2022 - -

7798 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลฟากหวย

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศร ชมดอน นายอดิศร ชมดอน บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090073 03/09/2022 - -

7799 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน แจมเพ็ง นางสาวธิดารัตน แจมเพ็ง บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090078 03/09/2022 - -

หนา้ 851



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7800 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนิภา  ทรัพยมั่น นางสาวพรนิภา  ทรัพยมั่น บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090079 03/09/2022 - -

7801 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไรรัตน เขมนงาน นางสาวอุไรรัตน เขมนงาน บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090080 03/09/2022 - -

7802 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรภัทร พัฒนนิติศักดิ์ นายนรภัทร พัฒนนิติศักดิ์ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090077 03/09/2022 - -

7803 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลสะตอน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา โคกสวัสดิ์ นางสาวเจนจิรา โคกสวัสดิ์ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090039 03/09/2022 - -

7804 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลสะตอน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรนภา บัวใหญ นางสาวแพรนภา บัวใหญ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090040 03/09/2022 - -

7805 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลสะตอน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคฑาเทพ บุญทัน นายคฑาเทพ บุญทัน บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090036 03/09/2022 - -

หนา้ 852



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7806 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลสะตอน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา งามสมฤทธิ์ นายปริญญา งามสมฤทธิ์ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090037 03/09/2022 - -

7807 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลสะตอน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณีรัตน ขันคํา นางสาวมณีรัตน ขันคํา บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090038 03/09/2022 - -

7808 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลหนองสังข

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยไพลิน  ภูกิ่งเงิน นางสาวพลอยไพลิน  ภูกิ่งเงิน บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090088 03/09/2022 - -

7809 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลหนองสังข

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา รัตนสาร นางสาววรัญญา รัตนสาร บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090085 03/09/2022 - -

7810 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลหนองสังข

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ โสดามุข นางสาวศิริวรรณ โสดามุข บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090087 03/09/2022 - -

7811 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลหนองสังข

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี บุญตวง นางสาวสาวิตรี บุญตวง บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090086 03/09/2022 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7812 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ ปาสาจะ นางสาวกรรณิการ ปาสาจะ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090045 03/09/2022 - -

7813 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ จารุณ นางสาวจิราภรณ จารุณ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090048 03/09/2022 - -

7814 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศรินทร เพ็งบุบผา นางสาวเกศรินทร เพ็งบุบผา บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090047 03/09/2022 - -

7815 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลคลองหาด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตวงพร อําไพพร นางสาวตวงพร อําไพพร บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090052 03/09/2022 - -

7816 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลคลองหาด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงคนุช บุญญา นางสาวนงคนุช บุญญา บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090049 03/09/2022 - -

7817 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลคลองหาด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปกรณ ไกรจะบก นายปกรณ ไกรจะบก บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090053 03/09/2022 - -

หนา้ 854



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7818 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลคลองหาด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไกรพิชญ ศรีพิมพ นายไกรพิชญ ศรีพิมพ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090051 03/09/2022 - -

7819 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลทุงขนาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันจิรา สาโท นางสาวจันจิรา สาโท บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090010 03/09/2022 - -

7820 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลทุงขนาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐากูร ขาวสําอางค นายฐากูร ขาวสําอางค บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090014 03/09/2022 - -

7821 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลทุงขนาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดช ไวเจริญชัยกุล นายเดช ไวเจริญชัยกุล บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090011 03/09/2022 - -

7822 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลทุงขนาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีระศักดิ์ สีแสด นายจีระศักดิ์ สีแสด บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090012 03/09/2022 - -

7823 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลทุงขนาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัครวินท แดงสอาด นายอัครวินท แดงสอาด บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090013 03/09/2022 - -

หนา้ 855



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7824 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงจันทร สามล นางสาวดวงจันทร สามล บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090055 03/09/2022 - -

7825 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรทัย ชาสุรินทร นางสาวอรทัย ชาสุรินทร บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090054 03/09/2022 - -

7826 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษทิพย เปรงคอน

สาร

นางสาวเกษทิพย เปรงคอนสาร บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090050 03/09/2022 - -

7827 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันจิรา เสนาเทพ นางสาวจันจิรา เสนาเทพ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090060 03/09/2022 - -

7828 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลปะตง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวออยใจ  ศรีวัง นางสาวออยใจ  ศรีวัง บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090024 03/09/2022 - -

7829 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลปะตง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวิทย  แดงสอาด นายวรวิทย  แดงสอาด บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090021 03/09/2022 - -

หนา้ 856



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7830 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลปะตง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สายละดาห นายอนุชา  สายละดาห บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090023 03/09/2022 - -

7831 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลปะตง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภณัฐ เธียรวรรณ นายสุภณัฐ เธียรวรรณ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090022 03/09/2022 - -

7832 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลฟากหวย

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกิตติญา การัมย นางกิตติญา การัมย บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090065 03/09/2022 - -

7833 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลฟากหวย

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบัวหลวง กลั่นเงิน นางบัวหลวง กลั่นเงิน บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090066 03/09/2022 - -

7834 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลฟากหวย

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชิตา หุนทอง นางสาวพรชิตา หุนทอง บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090067 03/09/2022 - -

7835 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลฟากหวย

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิระ จินตภิรมย นายสิระ จินตภิรมย บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090063 03/09/2022 - -

หนา้ 857



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7836 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงทิพย เขมนงาน นางสาวดวงทิพย เขมนงาน บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090071 03/09/2022 - -

7837 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแกวตา โชดก นางสาวแกวตา โชดก บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090074 03/09/2022 - -

7838 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธันวา เพ็ชรเจริญ นายธันวา เพ็ชรเจริญ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090069 03/09/2022 - -

7839 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต.หญิง ปนัดดา บัว

แกว

วาที่ ร.ต.หญิง ปนัดดา บัวแกว บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090070 03/09/2022 - -

7840 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลสะตอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณา ภิญโญวงค นางสาวกฤษณา ภิญโญวงค บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090034 03/09/2022 - -

7841 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลสะตอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรัญญา ตันเจริญ นางสาวสรัญญา ตันเจริญ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090030 03/09/2022 - -

หนา้ 858



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7842 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลสะตอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนัสพล ถิรารางคกูล นายมนัสพล ถิรารางคกูล บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090033 03/09/2022 - -

7843 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลสะตอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหพล บุตรพา นายสหพล บุตรพา บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090031 03/09/2022 - -

7844 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลสะตอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโฆสิทธิ์ แสนทวีสุข นายโฆสิทธิ์ แสนทวีสุข บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090032 03/09/2022 - -

7845 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลหนองสังข

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตติกาล เวียงยางกุง นางสาวรัตติกาล เวียงยางกุง บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090083 03/09/2022 - -

7846 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลหนองสังข

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรากร การัมย นายวัชรากร การัมย บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090084 03/09/2022 - -

7847 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลหนองสังข

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต มงคลวีระขจร นายวิชิต มงคลวีระขจร บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090082 03/09/2022 - -

หนา้ 859



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7848 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลหนองสังข

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต. มนตรี มณีสาร วาที่ ร.ต. มนตรี มณีสาร บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090081 03/09/2022 - -

7849 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วนิชญา คําบู น.ส.วนิชญา คําบู บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090044 03/09/2022 - -

7850 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ ขุนธาตุ นางสาวเสาวลักษณ ขุนธาตุ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090042 03/09/2022 - -

7851 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายระพีพัฒน เข็มวิลัย นายระพีพัฒน เข็มวิลัย บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090043 03/09/2022 - -

7852 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจีราพรรณ จินต

ภิรมย

นางสาวจีราพรรณ จินตภิรมย บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090041 03/09/2022 - -

7853 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุสํานักงาน

ของกองบริหารวิทยาเขตสระแกว

61,187.00 61,187.00 เฉพาะเจาะจง ราน บี พี  เพื่อนนักเรียน ราน บี พี  เพื่อนนักเรียน บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090133 11/09/2022 - -

7854 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุงาน

ภาคสนามของกองบริหารวิทยาเขตสระแกว

26,711.48 26,711.48 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา แสงทิพยการไฟฟา บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090139 12/09/2022 - -

7855 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุงานชางของ

กองบริหารวิทยาเขตสระแกว

13,950.66 13,950.66 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา แสงทิพยการไฟฟา บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090138 12/09/2022 - -

หนา้ 860



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7856 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคากระจก สําหรับ

เปลี่ยนหนาตางบานที่ชํารุด

4,654.50 4,654.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกภณิตา อลูมิเนียม

 จํากัด

บริษัท เอกภณิตา อลูมิเนียม จํากัด บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090149 13/09/2022 - -

7857 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาหลอดตะเกียบ 15

 w

16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา แสงทิพยการไฟฟา บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090147 13/09/2022 - -

7858 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคายาฆาหญา 

สําหรับงานภาคสนาม

12,519.00 12,519.00 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา แสงทิพยการไฟฟา บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090148 13/09/2022 - -

7859 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนา

นคร จํากัด

สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร 

จํากัด

บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090151 14/09/2022 - -

7860 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลคลองหาด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสนันท ซาบุตร นางสาวนภัสนันท ซาบุตร บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090168 23/09/2022 - -

7861 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลคลองหาด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอนงค บางกลม นางสาวอรอนงค บางกลม บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090165 23/09/2022 - -

7862 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลคลองหาด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธาวรรณ จําเริญ

สวัสดิ์

นางสาวเมธาวรรณ จําเริญสวัสดิ์ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090167 23/09/2022 - -

7863 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา จําเริญเมือง นางสาววรัญญา จําเริญเมือง บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090182 23/09/2022 - -

หนา้ 861



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7864 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัลชลีญา หลีเกษม นางสาววัลชลีญา หลีเกษม บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090183 23/09/2022 - -

7865 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแกวตา  อวิสุ นางสาวแกวตา  อวิสุ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090181 23/09/2022 - -

7866 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลฟากหวย

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคัทลียา เลิกลา นางสาวคัทลียา เลิกลา บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090188 23/09/2022 - -

7867 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลฟากหวย

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรญา ชมดอน นางสาวอรญา ชมดอน บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090191 23/09/2022 - -

7868 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลฟากหวย

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรภัทธ  ขุมทรัพย นายจักรภัทธ  ขุมทรัพย บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090190 23/09/2022 - -

7869 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลฟากหวย

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศร ชมดอน นายอดิศร ชมดอน บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090189 23/09/2022 - -

หนา้ 862



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7870 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน แจมเพ็ง นางสาวธิดารัตน แจมเพ็ง บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090206 23/09/2022 - -

7871 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนิภา  ทรัพยมั่น นางสาวพรนิภา  ทรัพยมั่น บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090207 23/09/2022 - -

7872 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไรรัตน เขมนงาน นางสาวอุไรรัตน เขมนงาน บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090208 23/09/2022 - -

7873 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรภัทร พัฒนนิติศักดิ์ นายนรภัทร พัฒนนิติศักดิ์ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090205 23/09/2022 - -

7874 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลหนองสังข

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยไพลิน  ภูกิ่งเงิน นางสาวพลอยไพลิน  ภูกิ่งเงิน บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090199 23/09/2022 - -

7875 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลหนองสังข

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา รัตนสาร นางสาววรัญญา รัตนสาร บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090196 23/09/2022 - -

หนา้ 863



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7876 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลหนองสังข

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ โสดามุข นางสาวศิริวรรณ โสดามุข บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090198 23/09/2022 - -

7877 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลหนองสังข

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี บุญตวง นางสาวสาวิตรี บุญตวง บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090197 23/09/2022 - -

7878 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ ปาสาจะ นางสาวกรรณิการ ปาสาจะ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090173 23/09/2022 - -

7879 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ จารุณ นางสาวจิราภรณ จารุณ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090176 23/09/2022 - -

7880 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศรินทร เพ็งบุบผา นางสาวเกศรินทร เพ็งบุบผา บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090175 23/09/2022 - -

7881 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน เทพแสง นายสุพจน เทพแสง บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090174 23/09/2022 - -

หนา้ 864



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7882 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลคลองหาด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตวงพร อําไพพร นางสาวตวงพร อําไพพร บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090163 23/09/2022 - -

7883 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลคลองหาด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงคนุช บุญญา นางสาวนงคนุช บุญญา บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090161 23/09/2022 - -

7884 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลคลองหาด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปกรณ ไกรจะบก นายปกรณ ไกรจะบก บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090164 23/09/2022 - -

7885 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลคลองหาด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไกรพิชญ ศรีพิมพ นายไกรพิชญ ศรีพิมพ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090162 23/09/2022 - -

7886 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันจิรา เสนาเทพ นางสาวจันจิรา เสนาเทพ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090180 23/09/2022 - -

7887 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงจันทร สามล นางสาวดวงจันทร สามล บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090179 23/09/2022 - -

หนา้ 865



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7888 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรทัย ชาสุรินทร นางสาวอรทัย ชาสุรินทร บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090178 23/09/2022 - -

7889 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษทิพย เปรงคอน

สาร

นางสาวเกษทิพย เปรงคอนสาร บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090177 23/09/2022 - -

7890 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลฟากหวย

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกิตติญา การัมย นางกิตติญา การัมย บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090185 23/09/2022 - -

7891 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลฟากหวย

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบัวหลวง กลั่นเงิน นางบัวหลวง กลั่นเงิน บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090186 23/09/2022 - -

7892 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลฟากหวย

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชิตา หุนทอง นางสาวพรชิตา หุนทอง บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090187 23/09/2022 - -

7893 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงทิพย เขมนงาน นางสาวดวงทิพย เขมนงาน บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090202 23/09/2022 - -

หนา้ 866



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7894 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแกวตา โชดก นางสาวแกวตา โชดก บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090203 23/09/2022 - -

7895 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธันวา เพ็ชรเจริญ นายธันวา เพ็ชรเจริญ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090200 23/09/2022 - -

7896 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต.หญิง ปนัดดา บัว

แกว

วาที่ ร.ต.หญิง ปนัดดา บัวแกว บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090201 23/09/2022 - -

7897 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลหนองสังข

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตติกาล เวียงยางกุง นางสาวรัตติกาล เวียงยางกุง บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090194 23/09/2022 - -

7898 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลหนองสังข

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรากร การัมย นายวัชรากร การัมย บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090195 23/09/2022 - -

7899 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลหนองสังข

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต มงคลวีระขจร นายวิชิต มงคลวีระขจร บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090193 23/09/2022 - -

หนา้ 867



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7900 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลหนองสังข

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต. มนตรี มณีสาร วาที่ ร.ต. มนตรี มณีสาร บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090192 23/09/2022 - -

7901 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วนิชญา คําบู น.ส.วนิชญา คําบู บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090172 23/09/2022 - -

7902 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจีราพรรณ จินต

ภิรมย

นางสาวจีราพรรณ จินตภิรมย บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090169 23/09/2022 - -

7903 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ ขุนธาตุ นางสาวเสาวลักษณ ขุนธาตุ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090170 23/09/2022 - -

7904 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายระพีพัฒน เข็มวิลัย นายระพีพัฒน เข็มวิลัย บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090171 23/09/2022 - -

7905 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลคลองหาด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ สีนวล นางสาววันเพ็ญ สีนวล บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090166 23/09/2022 - -

หนา้ 868



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7906 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลทุงขนาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดุษฎี เกตุจันทร นางสาวดุษฎี เกตุจันทร บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090217 26/09/2022 - -

7907 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลสะตอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโฆสิทธิ์ แสนทวีสุข นายโฆสิทธิ์ แสนทวีสุข บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090221 26/09/2022 - -

7908 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลทุงขนาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพศ เวชบุญ นายกิตติพศ เวชบุญ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090216 26/09/2022 - -

7909 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลทุงขนาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัตนพล หัตตะพรม นายรัตนพล หัตตะพรม บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090218 26/09/2022 - -

7910 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลทุงขนาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิเดช ปราบภัย นายสิทธิเดช ปราบภัย บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090215 26/09/2022 - -

7911 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลปะตง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ ทององค นางสาวศิริวรรณ ทององค บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090229 26/09/2022 - -

หนา้ 869



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7912 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลปะตง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชนา สายละดาห นางสาวอัญชนา สายละดาห บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090232 26/09/2022 - -

7913 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลปะตง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน สมบัติ นายภานุวัฒน สมบัติ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090230 26/09/2022 - -

7914 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลปะตง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ รักศิลป นายอภิสิทธิ์ รักศิลป บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090231 26/09/2022 - -

7915 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลสะตอน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณีรัตน ขันคํา นางสาวมณีรัตน ขันคํา บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090227 26/09/2022 - -

7916 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลสะตอน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา โคกสวัสดิ์ นางสาวเจนจิรา โคกสวัสดิ์ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090226 26/09/2022 - -

7917 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลสะตอน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรนภา บัวใหญ นางสาวแพรนภา บัวใหญ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090228 26/09/2022 - -

หนา้ 870



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7918 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลสะตอน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคฑาเทพ บุญทัน นายคฑาเทพ บุญทัน บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090224 26/09/2022 - -

7919 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลสะตอน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา งามสมฤทธิ์ นายปริญญา งามสมฤทธิ์ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090225 26/09/2022 - -

7920 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลทุงขนาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันจิรา สาโท นางสาวจันจิรา สาโท บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090209 26/09/2022 - -

7921 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลทุงขนาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีระศักดิ์ สีแสด นายจีระศักดิ์ สีแสด บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090211 26/09/2022 - -

7922 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลทุงขนาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐากูร ขาวสําอางค นายฐากูร ขาวสําอางค บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090213 26/09/2022 - -

7923 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลทุงขนาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัครวินท แดงสอาด นายอัครวินท แดงสอาด บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090212 26/09/2022 - -

หนา้ 871



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7924 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลทุงขนาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดช ไวเจริญชัยกุล นายเดช ไวเจริญชัยกุล บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090210 26/09/2022 - -

7925 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลปะตง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทกานต เห็ดตูม นางสาวจันทกานต เห็ดตูม บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090233 26/09/2022 - -

7926 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลปะตง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวออยใจ  ศรีวัง นางสาวออยใจ  ศรีวัง บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090237 26/09/2022 - -

7927 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลปะตง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวิทย  แดงสอาด นายวรวิทย  แดงสอาด บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090234 26/09/2022 - -

7928 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลปะตง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภณัฐ เธียรวรรณ นายสุภณัฐ เธียรวรรณ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090235 26/09/2022 - -

7929 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลปะตง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สายละดาห นายอนุชา  สายละดาห บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090236 26/09/2022 - -

หนา้ 872



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7930 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลสะตอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณา ภิญโญวงค นางสาวกฤษณา ภิญโญวงค บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090223 26/09/2022 - -

7931 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลสะตอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรัญญา ตันเจริญ นางสาวสรัญญา ตันเจริญ บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090219 26/09/2022 - -

7932 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลสะตอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนัสพล ถิรารางคกูล นายมนัสพล ถิรารางคกูล บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090222 26/09/2022 - -

7933 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลสะตอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหพล บุตรพา นายสหพล บุตรพา บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090220 26/09/2022 - -

7934 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลทุงขนาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรชา สายทอง นางสาวนิรชา สายทอง บริการดี คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ ราคามาตราฐาน

PR0209065090214 26/09/2022 - -

7935 ขออนุมัติซื้อวัสดุ จํานวน 1 รายการ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สมารท โอ

เอ เซลสแอนดเซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด สมารท โอเอ 

เซลสแอนดเซอรวิส

ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090001 01/09/2022 - -

7936 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่น ๆ จํานวน 3 รายการ 6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สมารท โอ

เอ เซลสแอนดเซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด สมารท โอเอ 

เซลสแอนดเซอรวิส

ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090002 01/09/2022 - -

7937 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่น ๆ จํานวน 1 รายการ 5,550.00 5,550.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090003 01/09/2022 - -

หนา้ 873



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7938 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทิตตา แกวสี นางสาวปทิตตา แกวสี ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090032 02/09/2022 - -

7939 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรีญา ขาวเปนใย นางสาวพัชรีญา ขาวเปนใย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090040 02/09/2022 - -

7940 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาสินี ชั้นโรจน นางสาวภาสินี ชั้นโรจน ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090045 02/09/2022 - -

7941 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรสสุคนธ พูลบุตร นางสาวรสสุคนธ พูลบุตร ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090059 02/09/2022 - -

หนา้ 874



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7942 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภา แซหลาย นางสาววิภา แซหลาย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090064 02/09/2022 - -

7943 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษณี แกวมะเริง นางสาวเจษณี แกวมะเริง ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090030 02/09/2022 - -

7944 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเปรมวดี เลิศอภิวงศ นางสาวเปรมวดี เลิศอภิวงศ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090058 02/09/2022 - -

7945 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเอื้องสุรางค สังขเงิน นางสาวเอื้องสุรางค สังขเงิน ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090039 02/09/2022 - -

หนา้ 875



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7946 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตณพัทธ ตันวิไลย นายกฤตณพัทธ ตันวิไลย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090062 02/09/2022 - -

7947 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชชนินทร ภานุเพ็ญ นายชัชชนินทร ภานุเพ็ญ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090026 02/09/2022 - -

7948 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระยุทธ รัตนาคะ นายธีระยุทธ รัตนาคะ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090050 02/09/2022 - -

7949 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ จงรักษ นายปฏิภาณ จงรักษ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090036 02/09/2022 - -

หนา้ 876



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7950 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐ บัวงาม นายพิสิษฐ บัวงาม ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090054 02/09/2022 - -

7951 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริชัย เปลงแสง นายศิริชัย เปลงแสง ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090048 02/09/2022 - -

7952 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน แรกตั้ง นายสุทัศน แรกตั้ง ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090034 02/09/2022 - -

7953 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวโรจณ พบสุขธนทรัพย นายสุวโรจณ พบสุขธนทรัพย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090066 02/09/2022 - -

หนา้ 877



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7954 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กรรณิกา รุงโรจน น.ส. กรรณิกา รุงโรจน ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090083 02/09/2022 - -

7955 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตรลดา มนตออน น.ส. จิตรลดา มนตออน ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090116 02/09/2022 - -

7956 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิศมัย พรหมคุณ น.ส. พิศมัย พรหมคุณ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090075 02/09/2022 - -

7957 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วิภาวี บุญขวัญ น.ส. วิภาวี บุญขวัญ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090118 02/09/2022 - -

หนา้ 878



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7958 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมควร เงินทวม น.ส. สมควร เงินทวม ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090105 02/09/2022 - -

7959 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิภาพร ไพรวัลย น.ส.วิภาพร ไพรวัลย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090113 02/09/2022 - -

7960 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อุมาพร อินทอง น.ส.อุมาพร อินทอง ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090079 02/09/2022 - -

7961 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา ธนาดุลอธิวัฒน นางจินตนา ธนาดุลอธิวัฒน ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090109 02/09/2022 - -

หนา้ 879



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7962 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชุติมา แดงโชติ นางชุติมา แดงโชติ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090086 02/09/2022 - -

7963 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางฐานิดา จงใจ นางฐานิดา จงใจ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090052 02/09/2022 - -

7964 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกวินทรา มุมทอง นางสาวกวินทรา มุมทอง ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090111 02/09/2022 - -

7965 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน สมินเย นางสาวฐิติรัตน สมินเย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090065 02/09/2022 - -

หนา้ 880



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7966 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีรณา อวม

ประเสริฐ

นางสาวตรีรณา อวมประเสริฐ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090100 02/09/2022 - -

7967 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุตรสดี เตชะมา นางสาวบุตรสดี เตชะมา ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090107 02/09/2022 - -

7968 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยฉัตร ธนะสินธรา

ทิพย

นางสาวปยฉัตร ธนะสินธราทิพย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090088 02/09/2022 - -

7969 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาดา สุวินัย นางสาววิภาดา สุวินัย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090070 02/09/2022 - -

หนา้ 881



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7970 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาพร วรรณวิสิทธิ์ นางสาววิภาพร วรรณวิสิทธิ์ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090093 02/09/2022 - -

7971 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพร หมื่นยุทธ นางสาวสมพร หมื่นยุทธ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090068 02/09/2022 - -

7972 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา กูชาติ นางสาวสุชาดา กูชาติ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090120 02/09/2022 - -

7973 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุปราณี ครุธพันธ นางสาวสุปราณี ครุธพันธ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090097 02/09/2022 - -

หนา้ 882



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7974 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภญา อ่ําทรัพย นางสาวสุภญา อ่ําทรัพย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090098 02/09/2022 - -

7975 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเตือนใจ เรืองวงษ นางเตือนใจ เรืองวงษ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090072 02/09/2022 - -

7976 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฏฐ ธนาดุลอธิวัฒน นายธนเสฏฐ ธนาดุลอธิวัฒน ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090102 02/09/2022 - -

7977 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรวีร รัตนยานนท นายปรวีร รัตนยานนท ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090095 02/09/2022 - -

หนา้ 883



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7978 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทยา ไตรสรณะศาสตร นายพิทยา ไตรสรณะศาสตร ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090091 02/09/2022 - -

7979 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภี รุงโรจน นายโสภี รุงโรจน ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090081 02/09/2022 - -

7980 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยา แซกอ นายไชยา แซกอ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090061 02/09/2022 - -

7981 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 

งาน

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ทวมพงษ นายประกิจ ทวมพงษ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090013 02/09/2022 - -

7982 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 

งาน

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ทวมพงษ นายประกิจ ทวมพงษ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090014 02/09/2022 - -

7983 ขออนุมัติซอมแซมรถบัส จํานวน 1 งาน 6,099.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร

เซลล จํากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอรเซลล 

จํากัด

ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090015 02/09/2022 - -

หนา้ 884



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7984 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐกานต ถิ่นมุกดา น.ส. ณัฐกานต ถิ่นมุกดา ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090114 02/09/2022 - -

7985 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดวงหทัย ทองสําเร็จ น.ส. ดวงหทัย ทองสําเร็จ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090073 02/09/2022 - -

7986 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนพร สุวินัย น.ส. ธนพร สุวินัย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090038 02/09/2022 - -

7987 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อนงคภัทร พันตรัตนา

กุล

น.ส. อนงคภัทร พันตรัตนากุล ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090067 02/09/2022 - -

หนา้ 885



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7988 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทรวรรณ แกมอุดม น.ส.จันทรวรรณ แกมอุดม ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090020 02/09/2022 - -

7989 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทรารัตน หมอยาดี น.ส.จันทรารัตน หมอยาดี ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090041 02/09/2022 - -

7990 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฎฑา รวยสิน น.ส.ณัฎฑา รวยสิน ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090087 02/09/2022 - -

7991 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริดาวัลย ใจเพียร น.ส.ศิริดาวัลย ใจเพียร ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090092 02/09/2022 - -

หนา้ 886



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7992 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรณวิษา ทรัพย

อุดม

นางสาว วรรณวิษา ทรัพยอุดม ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090096 02/09/2022 - -

7993 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจงกลณี ผดุงเกษม นางสาวจงกลณี ผดุงเกษม ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090077 02/09/2022 - -

7994 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ เกตุงาม นางสาวจารุวรรณ เกตุงาม ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090060 02/09/2022 - -

7995 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิดาภา ทองลอย นางสาวชนิดาภา ทองลอย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090027 02/09/2022 - -

หนา้ 887



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

7996 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุลีกร ทรัพยศรี นางสาวชุลีกร ทรัพยศรี ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090071 02/09/2022 - -

7997 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณภาภัช มะลึคะ นางสาวณภาภัช มะลึคะ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090112 02/09/2022 - -

7998 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธมลวรรณ วงษวันดี นางสาวธมลวรรณ วงษวันดี ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090082 02/09/2022 - -

7999 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิจจารีย สวัสดีพอ นางสาวนิจจารีย สวัสดีพอ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090074 02/09/2022 - -

หนา้ 888



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8000 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิตา สรอยโสม นางสาวปณิตา สรอยโสม ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090025 02/09/2022 - -

8001 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรียานุช ดับทุกข

รัฎฐ

นางสาวปรียานุช ดับทุกขรัฎฐ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090103 02/09/2022 - -

8002 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุทธิตา นุพาสันต นางสาวพุทธิตา นุพาสันต ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090106 02/09/2022 - -

8003 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภธิรา วิภาสหิรัญกร นางสาวภธิรา วิภาสหิรัญกร ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090117 02/09/2022 - -

หนา้ 889



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8004 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยศวดี วิทยประภา

รัตน

นางสาวยศวดี วิทยประภารัตน ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090085 02/09/2022 - -

8005 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยอดหญิง พรชัยสิทธิ์ นางสาวยอดหญิง พรชัยสิทธิ์ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090104 02/09/2022 - -

8006 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวรรณ พันธโน

ราช

นางสาวลัดดาวรรณ พันธโนราช ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090033 02/09/2022 - -

8007 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัญชภัทร นกศิริ นางสาววลัญชภัทร นกศิริ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090084 02/09/2022 - -

หนา้ 890



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8008 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรสวรรค โชคเกิด

สกุล

นางสาวศรสวรรค โชคเกิดสกุล ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090063 02/09/2022 - -

8009 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาพิชญ เสาทอง นางสาวศุภาพิชญ เสาทอง ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090044 02/09/2022 - -

8010 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุณิสา วงษชะอุม นางสาวสุณิสา วงษชะอุม ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090099 02/09/2022 - -

8011 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวพัชร มะลิซอน นางสาวสุวพัชร มะลิซอน ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090090 02/09/2022 - -

หนา้ 891



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8012 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน คําดอกรับ นางสาวอมรรัตน คําดอกรับ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090023 02/09/2022 - -

8013 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา กิมกวางทอง นางสาวเจนจิรา กิมกวางทอง ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090078 02/09/2022 - -

8014 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญชิตา ตะเคียนสก นางสาวเบญชิตา ตะเคียนสก ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090057 02/09/2022 - -

8015 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรพลอย วองวิ

การณ

นางสาวแพรพลอย วองวิการณ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090076 02/09/2022 - -

หนา้ 892



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8016 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรภัทร ธรรมสละ นายกรภัทร ธรรมสละ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090094 02/09/2022 - -

8017 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ สรสวัสดิ์ นายกฤษณะ สรสวัสดิ์ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090029 02/09/2022 - -

8018 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคณิศร ทองมา นายคณิศร ทองมา ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090019 02/09/2022 - -

8019 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุ จันทรประโคน นายจิรายุ จันทรประโคน ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090080 02/09/2022 - -

หนา้ 893



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8020 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัชพล ดอนไพรนุช นายณัชพล ดอนไพรนุช ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090069 02/09/2022 - -

8021 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล กลิ่นเชย นายณัฐพล กลิ่นเชย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090089 02/09/2022 - -

8022 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ สกุลจีน นายณัฐวุฒิ สกุลจีน ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090053 02/09/2022 - -

8023 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทกร ซุนเฮง นายนนทกร ซุนเฮง ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090049 02/09/2022 - -

หนา้ 894



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8024 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทิกานต รังษี นายนันทิกานต รังษี ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090046 02/09/2022 - -

8025 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประภากร สมบุญมาก นายประภากร สมบุญมาก ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090022 02/09/2022 - -

8026 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร แพงไพรี นายพงศกร แพงไพรี ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090119 02/09/2022 - -

8027 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัคณัฏฐ ทรงศิลปสอาด นายภัคณัฏฐ ทรงศิลปสอาด ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090101 02/09/2022 - -

หนา้ 895



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8028 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิภัทร ณัฐกิตติธร นายวุฒิภัทร ณัฐกิตติธร ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090115 02/09/2022 - -

8029 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวโรดม สุขแกว นายวโรดม สุขแกว ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090108 02/09/2022 - -

8030 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิป เดชะ นายอธิป เดชะ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090121 02/09/2022 - -

8031 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ เขียวฉออน นายอนุรักษ เขียวฉออน ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090042 02/09/2022 - -

หนา้ 896



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8032 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษม ไทยเจริญ นายเกษม ไทยเจริญ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090035 02/09/2022 - -

8033 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรีหญิงสุวนันท ฉิม

แกว

วาที่รอยตรีหญิงสุวนันท ฉิมแกว ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090110 02/09/2022 - -

8034 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เกตุกมล ภักดีงาม น.ส. เกตุกมล ภักดีงาม ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090056 02/09/2022 - -

8035 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุธาทิพย ผดุงพันธ น.ส.สุธาทิพย ผดุงพันธ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090024 02/09/2022 - -

หนา้ 897



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8036 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณฐาวลี เหงี่ยมศักดิ์ นางณฐาวลี เหงี่ยมศักดิ์ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090021 02/09/2022 - -

8037 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ นิลฉวี นางสาวกนกวรรณ นิลฉวี ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090031 02/09/2022 - -

8038 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรองแกว แสงอุทัย นางสาวกรองแกว แสงอุทัย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090037 02/09/2022 - -

8039 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลิตา พละเนียม นางสาวชลิตา พละเนียม ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090047 02/09/2022 - -

หนา้ 898



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8040 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา ทับทิม นางสาวณัฐชยา ทับทิม ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090051 02/09/2022 - -

8041 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาพร ปาระเวก นางสาวธิดาพร ปาระเวก ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090055 02/09/2022 - -

8042 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทภัค เฟองฟู นางสาวนันทภัค เฟองฟู ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090043 02/09/2022 - -

8043 ขออนุมัติซื้อ 43,014.00 43,014.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PO0600065090001 05/09/2022 - -

8044 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจริญทรัพย ธูปหอม นายเจริญทรัพย ธูปหอม ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090183 05/09/2022 - -

หนา้ 899



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8045 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปยะรัตน สามัญ นางปยะรัตน สามัญ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090138 05/09/2022 - -

8046 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี เพียรประเสริฐ นางยุวดี เพียรประเสริฐ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090136 05/09/2022 - -

8047 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทองมาก ฟกกะโทก นางสาวทองมาก ฟกกะโทก ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090147 05/09/2022 - -

8048 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริสา สงฆพราหม นางสาวปาริสา สงฆพราหม ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090133 05/09/2022 - -

หนา้ 900



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8049 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรัญดา  แกวสี นางสาวปรัญดา  แกวสี ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090140 05/09/2022 - -

8050 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวรินทร สิมตะมะ นางสาวภัทรวรินทร สิมตะมะ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090132 05/09/2022 - -

8051 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา สุขถาวร นางสาววนิดา สุขถาวร ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090134 05/09/2022 - -

8052 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิไล พาเหม นางสาววิไล พาเหม ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090148 05/09/2022 - -

หนา้ 901



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8053 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุชิน ถาวรวิริยะนันท นางสุชิน ถาวรวิริยะนันท ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090146 05/09/2022 - -

8054 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุนารี สามัญ นางสุนารี สามัญ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090135 05/09/2022 - -

8055 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเนตรนภา แซชื้อ นางเนตรนภา แซชื้อ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090149 05/09/2022 - -

8056 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธ ชิงชัย นายจักรพันธ ชิงชัย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090130 05/09/2022 - -

หนา้ 902



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8057 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากิจ สินสวาสดิ์ นายธนากิจ สินสวาสดิ์ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090129 05/09/2022 - -

8058 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัตติ พัฒนพารากุล นายนัตติ พัฒนพารากุล ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090145 05/09/2022 - -

8059 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประทิว พัฒนพารากุล นายประทิว พัฒนพารากุล ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090144 05/09/2022 - -

8060 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภุชงค ทองนพคุณ นายภุชงค ทองนพคุณ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090142 05/09/2022 - -

หนา้ 903



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8061 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย พัฒนพารากุล นายวิชัย พัฒนพารากุล ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090143 05/09/2022 - -

8062 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย โทกะนาม นายวินัย โทกะนาม ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090131 05/09/2022 - -

8063 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปาณิสรา นุชสละธนดล นางปาณิสรา นุชสละธนดล ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090126 05/09/2022 - -

8064 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิภา สินสวาสดิ์ นางวิภา สินสวาสดิ์ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090128 05/09/2022 - -

หนา้ 904



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8065 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติวรดา ฉิมวัย นางสาวฐิติวรดา ฉิมวัย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090125 05/09/2022 - -

8066 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณภัสศร ศักดิ์ศรี นางสาวณภัสศร ศักดิ์ศรี ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090124 05/09/2022 - -

8067 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีพร พิมพโพธิ์

กลาง

นางสาวอารีพร พิมพโพธิ์กลาง ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090127 05/09/2022 - -

8068 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนารัตน ไตรโชติกุล นายธนารัตน ไตรโชติกุล ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090123 05/09/2022 - -

หนา้ 905



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8069 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 ตลาด

อิเล็กทรอนิกส

 (e-market)

นางสาวจตุพร ชิตสมบัติ นางสาวจตุพร ชิตสมบัติ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090180 05/09/2022 - -

8070 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตฤทัย ศรีจันทนรักษ น.ส. จิตฤทัย ศรีจันทนรักษ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090181 05/09/2022 - -

8071 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทรแรม อุทเยทน นางจันทรแรม อุทเยทน ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090164 05/09/2022 - -

8072 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทัศนีย ธรรมสรอย นางทัศนีย ธรรมสรอย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090163 05/09/2022 - -

หนา้ 906



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8073 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประทุม บํารุงสุข นางประทุม บํารุงสุข ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090161 05/09/2022 - -

8074 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปาณิสรา คลังเพชร นางปาณิสรา คลังเพชร ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090159 05/09/2022 - -

8075 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทิมา ชาญสมิง นางสาวจันทิมา ชาญสมิง ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090172 05/09/2022 - -

8076 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานนันท อุงศิริ นางสาวชญานนันท อุงศิริ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090167 05/09/2022 - -

หนา้ 907



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8077 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมล บัวศรี นางสาวณัฐมล บัวศรี ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090179 05/09/2022 - -

8078 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดาวรุง อินทภูมิ นางสาวดาวรุง อินทภูมิ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090175 05/09/2022 - -

8079 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ พูลสิทธิ์ นางสาวธนาภรณ พูลสิทธิ์ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090177 05/09/2022 - -

8080 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาพร วงกําภู นางสาวธิดาพร วงกําภู ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090165 05/09/2022 - -

หนา้ 908



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8081 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา เภาผลพฤกษ นางสาวนริศรา เภาผลพฤกษ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090182 05/09/2022 - -

8082 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประนอม บุญมาก นางสาวประนอม บุญมาก ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090168 05/09/2022 - -

8083 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิไล เชื้อสมุทร นางสาววิไล เชื้อสมุทร ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090162 05/09/2022 - -

8084 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรทัย อาจบัณฑิตกุล นางสาวอรทัย อาจบัณฑิตกุล ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090174 05/09/2022 - -

หนา้ 909



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8085 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญญชิสา ทับสาร นางสาวอัญญชิสา ทับสาร ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090170 05/09/2022 - -

8086 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ โตสงค นายกิตติพงษ โตสงค ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090178 05/09/2022 - -

8087 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระศักดิ์ เอี๊ยบเจริญ นายธีระศักดิ์ เอี๊ยบเจริญ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090176 05/09/2022 - -

8088 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรวีร สันติอาภรณ นายปรวีร สันติอาภรณ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090158 05/09/2022 - -

หนา้ 910



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8089 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิตร โสดา นายสมจิตร โสดา ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090160 05/09/2022 - -

8090 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย พิชัยศักดิ์ นายสมชาย พิชัยศักดิ์ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090184 05/09/2022 - -

8091 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุภารักษ ไตรโชติกุล น.ส. สุภารักษ ไตรโชติกุล ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090141 05/09/2022 - -

8092 จางปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารสิรินธร 3,784,000.00 ######### ประกวด

ราคา

อิเล็กทรอนิกส

 (e-bidding)

บริษัท โชคเพิ่มทรัพย การ

ชาง จํากัด

บริษัท โชคเพิ่มทรัพย การชาง 

จํากัด

ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PO0600065090002 07/09/2022 - -

8093 ครุภัณฑ  2 รายการ 33,200.00 33,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090207 09/09/2022 - -

8094 คาจางเหมาบริการ 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภาพ อินทรสวัสดิ์ นายสุภาพ อินทรสวัสดิ์ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090208 09/09/2022 - -

8095 เกาอี้ 3,317.61 3,317.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไซน ออลเทอรเน

ทีฟ จํากัด

บริษัท ดีไซน ออลเทอรเนทีฟ 

จํากัด

ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090206 09/09/2022 - -

หนา้ 911



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8096 จางทาสีภายนอกอาคารสิรินธร จํานวน 1 งาน 491,457.00 491,457.00 ประกวด

ราคา

อิเล็กทรอนิกส

 (e-bidding)

หางหุนสวนจํากัด นําโชค 

2557 กอสราง

หางหุนสวนจํากัด นําโชค 2557 

กอสราง

ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PO0600065090003 12/09/2022 - -

8097 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประทิว พัฒนพารากุล นายประทิว พัฒนพารากุล ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090458 22/09/2022 - -

8098 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภุชงค ทองนพคุณ นายภุชงค ทองนพคุณ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090461 22/09/2022 - -

8099 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย พัฒนพารากุล นายวิชัย พัฒนพารากุล ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090459 22/09/2022 - -

หนา้ 912



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8100 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทองมาก ฟกกะโทก นางสาวทองมาก ฟกกะโทก ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090466 22/09/2022 - -

8101 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษม ไทยเจริญ นายเกษม ไทยเจริญ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090455 22/09/2022 - -

8102 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรีหญิงสุวนันท ฉิม

แกว

วาที่รอยตรีหญิงสุวนันท ฉิมแกว ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090355 22/09/2022 - -

8103 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กรรณิกา รุงโรจน น.ส. กรรณิกา รุงโรจน ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090364 22/09/2022 - -

หนา้ 913



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8104 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตรลดา มนตออน น.ส. จิตรลดา มนตออน ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090438 22/09/2022 - -

8105 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตฤทัย ศรีจันทนรักษ น.ส. จิตฤทัย ศรีจันทนรักษ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090401 22/09/2022 - -

8106 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิศมัย พรหมคุณ น.ส. พิศมัย พรหมคุณ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090388 22/09/2022 - -

8107 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วิภาวี บุญขวัญ น.ส. วิภาวี บุญขวัญ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090435 22/09/2022 - -

หนา้ 914



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8108 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมควร เงินทวม น.ส. สมควร เงินทวม ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090403 22/09/2022 - -

8109 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิภาพร ไพรวัลย น.ส.วิภาพร ไพรวัลย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090440 22/09/2022 - -

8110 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อุมาพร อินทอง น.ส.อุมาพร อินทอง ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090384 22/09/2022 - -

8111 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทรแรม อุทเยทน นางจันทรแรม อุทเยทน ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090339 22/09/2022 - -

หนา้ 915



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8112 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา ธนาดุลอธิวัฒน นางจินตนา ธนาดุลอธิวัฒน ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090442 22/09/2022 - -

8113 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชุติมา แดงโชติ นางชุติมา แดงโชติ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090379 22/09/2022 - -

8114 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางฐานิดา จงใจ นางฐานิดา จงใจ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090398 22/09/2022 - -

8115 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทัศนีย ธรรมสรอย นางทัศนีย ธรรมสรอย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090431 22/09/2022 - -

หนา้ 916



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8116 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกวินทรา มุมทอง นางสาวกวินทรา มุมทอง ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090371 22/09/2022 - -

8117 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจตุพร ชิตสมบัติ นางสาวจตุพร ชิตสมบัติ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090349 22/09/2022 - -

8118 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทิมา ชาญสมิง นางสาวจันทิมา ชาญสมิง ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090422 22/09/2022 - -

8119 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานนันท อุงศิริ นางสาวชญานนันท อุงศิริ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090428 22/09/2022 - -

หนา้ 917



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8120 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน สมินเย นางสาวฐิติรัตน สมินเย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090395 22/09/2022 - -

8121 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมล บัวศรี นางสาวณัฐมล บัวศรี ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090413 22/09/2022 - -

8122 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดาวรุง อินทภูมิ นางสาวดาวรุง อินทภูมิ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090419 22/09/2022 - -

8123 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีรณา อวม

ประเสริฐ

นางสาวตรีรณา อวมประเสริฐ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090448 22/09/2022 - -

หนา้ 918



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8124 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ พูลสิทธิ์ นางสาวธนาภรณ พูลสิทธิ์ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090344 22/09/2022 - -

8125 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาพร วงกําภู นางสาวธิดาพร วงกําภู ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090340 22/09/2022 - -

8126 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา เภาผลพฤกษ นางสาวนริศรา เภาผลพฤกษ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090410 22/09/2022 - -

8127 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุตรสดี เตชะมา นางสาวบุตรสดี เตชะมา ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090444 22/09/2022 - -

หนา้ 919



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8128 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประนอม บุญมาก นางสาวประนอม บุญมาก ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090426 22/09/2022 - -

8129 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยฉัตร ธนะสินธรา

ทิพย

นางสาวปยฉัตร ธนะสินธราทิพย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090377 22/09/2022 - -

8130 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาดา สุวินัย นางสาววิภาดา สุวินัย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090359 22/09/2022 - -

8131 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาพร วรรณวิสิทธิ์ นางสาววิภาพร วรรณวิสิทธิ์ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090452 22/09/2022 - -

หนา้ 920



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8132 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพร หมื่นยุทธ นางสาวสมพร หมื่นยุทธ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090392 22/09/2022 - -

8133 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา กูชาติ นางสาวสุชาดา กูชาติ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090433 22/09/2022 - -

8134 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุปราณี ครุธพันธ นางสาวสุปราณี ครุธพันธ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090353 22/09/2022 - -

8135 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภญา อ่ําทรัพย นางสาวสุภญา อ่ําทรัพย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090451 22/09/2022 - -

หนา้ 921



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8136 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรทัย อาจบัณฑิตกุล นางสาวอรทัย อาจบัณฑิตกุล ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090342 22/09/2022 - -

8137 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญญชิสา ทับสาร นางสาวอัญญชิสา ทับสาร ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090425 22/09/2022 - -

8138 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเตือนใจ เรืองวงษ นางเตือนใจ เรืองวงษ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090362 22/09/2022 - -

8139 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ โตสงค นายกิตติพงษ โตสงค ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090346 22/09/2022 - -

หนา้ 922



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8140 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฏฐ ธนาดุลอธิวัฒน นายธนเสฏฐ ธนาดุลอธิวัฒน ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090446 22/09/2022 - -

8141 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระศักดิ์ เอี๊ยบเจริญ นายธีระศักดิ์ เอี๊ยบเจริญ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090418 22/09/2022 - -

8142 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรวีร รัตนยานนท นายปรวีร รัตนยานนท ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090368 22/09/2022 - -

8143 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทยา ไตรสรณะศาสตร นายพิทยา ไตรสรณะศาสตร ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090374 22/09/2022 - -

หนา้ 923



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8144 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย พิชัยศักดิ์ นายสมชาย พิชัยศักดิ์ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090405 22/09/2022 - -

8145 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจริญทรัพย ธูปหอม นายเจริญทรัพย ธูปหอม ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090408 22/09/2022 - -

8146 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภี รุงโรจน นายโสภี รุงโรจน ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090381 22/09/2022 - -

8147 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยา แซกอ นายไชยา แซกอ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090351 22/09/2022 - -

หนา้ 924



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8148 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุภารักษ ไตรโชติกุล น.ส. สุภารักษ ไตรโชติกุล ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090456 22/09/2022 - -

8149 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปาณิสรา นุชสละธนดล นางปาณิสรา นุชสละธนดล ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090470 22/09/2022 - -

8150 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปยะรัตน สามัญ นางปยะรัตน สามัญ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090449 22/09/2022 - -

8151 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี เพียรประเสริฐ นางยุวดี เพียรประเสริฐ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090453 22/09/2022 - -

หนา้ 925



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8152 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิภา สินสวาสดิ์ นางวิภา สินสวาสดิ์ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090467 22/09/2022 - -

8153 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติวรดา ฉิมวัย นางสาวฐิติวรดา ฉิมวัย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090430 22/09/2022 - -

8154 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณภัสศร ศักดิ์ศรี นางสาวณภัสศร ศักดิ์ศรี ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090436 22/09/2022 - -

8155 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรัญดา  แกวสี นางสาวปรัญดา  แกวสี ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090427 22/09/2022 - -

หนา้ 926



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8156 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา สุขถาวร นางสาววนิดา สุขถาวร ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090469 22/09/2022 - -

8157 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิไล พาเหม นางสาววิไล พาเหม ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090464 22/09/2022 - -

8158 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีพร พิมพโพธิ์

กลาง

นางสาวอารีพร พิมพโพธิ์กลาง ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090471 22/09/2022 - -

8159 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุชิน ถาวรวิริยะนันท นางสุชิน ถาวรวิริยะนันท ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090462 22/09/2022 - -

หนา้ 927



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8160 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุนารี สามัญ นางสุนารี สามัญ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090468 22/09/2022 - -

8161 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเนตรนภา แซชื้อ นางเนตรนภา แซชื้อ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090465 22/09/2022 - -

8162 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากิจ สินสวาสดิ์ นายธนากิจ สินสวาสดิ์ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090424 22/09/2022 - -

8163 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนารัตน ไตรโชติกุล นายธนารัตน ไตรโชติกุล ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090443 22/09/2022 - -

หนา้ 928



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8164 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัตติ พัฒนพารากุล นายนัตติ พัฒนพารากุล ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090463 22/09/2022 - -

8165 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐกานต ถิ่นมุกดา น.ส. ณัฐกานต ถิ่นมุกดา ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090411 22/09/2022 - -

8166 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดวงหทัย ทองสําเร็จ น.ส. ดวงหทัย ทองสําเร็จ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090402 22/09/2022 - -

8167 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนพร สุวินัย น.ส. ธนพร สุวินัย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090460 22/09/2022 - -

หนา้ 929



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8168 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อนงคภัทร พันตรัตนา

กุล

น.ส. อนงคภัทร พันตรัตนากุล ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090434 22/09/2022 - -

8169 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เกตุกมล ภักดีงาม น.ส. เกตุกมล ภักดีงาม ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090417 22/09/2022 - -

8170 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทรวรรณ แกมอุดม น.ส.จันทรวรรณ แกมอุดม ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090372 22/09/2022 - -

8171 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทรารัตน หมอยาดี น.ส.จันทรารัตน หมอยาดี ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090423 22/09/2022 - -

หนา้ 930



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8172 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฎฑา รวยสิน น.ส.ณัฎฑา รวยสิน ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090343 22/09/2022 - -

8173 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รสสุคนธ พูลบุตร น.ส.รสสุคนธ พูลบุตร ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090376 22/09/2022 - -

8174 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริดาวัลย ใจเพียร น.ส.ศิริดาวัลย ใจเพียร ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090341 22/09/2022 - -

8175 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุธาทิพย ผดุงพันธ น.ส.สุธาทิพย ผดุงพันธ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090412 22/09/2022 - -

หนา้ 931



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8176 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณฐาวลี เหงี่ยมศักดิ์ นางณฐาวลี เหงี่ยมศักดิ์ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090404 22/09/2022 - -

8177 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรณวิษา ทรัพย

อุดม

นางสาว วรรณวิษา ทรัพยอุดม ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090363 22/09/2022 - -

8178 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรองแกว แสงอุทัย นางสาวกรองแกว แสงอุทัย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090373 22/09/2022 - -

8179 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจงกลณี ผดุงเกษม นางสาวจงกลณี ผดุงเกษม ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090437 22/09/2022 - -

หนา้ 932



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8180 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ เกตุงาม นางสาวจารุวรรณ เกตุงาม ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090383 22/09/2022 - -

8181 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิดาภา ทองลอย นางสาวชนิดาภา ทองลอย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090454 22/09/2022 - -

8182 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลิตา พละเนียม นางสาวชลิตา พละเนียม ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090378 22/09/2022 - -

8183 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุลีกร ทรัพยศรี นางสาวชุลีกร ทรัพยศรี ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090447 22/09/2022 - -

หนา้ 933



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8184 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณภาภัช มะลึคะ นางสาวณภาภัช มะลึคะ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090360 22/09/2022 - -

8185 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา ทับทิม นางสาวณัฐชยา ทับทิม ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090400 22/09/2022 - -

8186 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาพร ปาระเวก นางสาวธิดาพร ปาระเวก ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090407 22/09/2022 - -

8187 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทภัค เฟองฟู นางสาวนันทภัค เฟองฟู ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090365 22/09/2022 - -

หนา้ 934



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8188 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิจจารีย สวัสดีพอ นางสาวนิจจารีย สวัสดีพอ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090386 22/09/2022 - -

8189 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิตา สรอยโสม นางสาวปณิตา สรอยโสม ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090457 22/09/2022 - -

8190 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทิตตา แกวสี นางสาวปทิตตา แกวสี ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090361 22/09/2022 - -

8191 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรียานุช ดับทุกข

รัฎฐ

นางสาวปรียานุช ดับทุกขรัฎฐ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090380 22/09/2022 - -

หนา้ 935



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8192 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรีญา ขาวเปนใย นางสาวพัชรีญา ขาวเปนใย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090391 22/09/2022 - -

8193 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุทธิตา นุพาสันต นางสาวพุทธิตา นุพาสันต ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090367 22/09/2022 - -

8194 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาสินี ชั้นโรจน นางสาวภาสินี ชั้นโรจน ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090369 22/09/2022 - -

8195 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยศวดี วิทยประภา

รัตน

นางสาวยศวดี วิทยประภารัตน ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090429 22/09/2022 - -

หนา้ 936



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8196 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยอดหญิง พรชัยสิทธิ์ นางสาวยอดหญิง พรชัยสิทธิ์ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090358 22/09/2022 - -

8197 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวรรณ พันธโน

ราช

นางสาวลัดดาวรรณ พันธโนราช ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090409 22/09/2022 - -

8198 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัญชภัทร นกศิริ นางสาววลัญชภัทร นกศิริ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090370 22/09/2022 - -

8199 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภา แซหลาย นางสาววิภา แซหลาย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090357 22/09/2022 - -

หนา้ 937



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8200 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรสวรรค โชคเกิด

สกุล

นางสาวศรสวรรค โชคเกิดสกุล ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090350 22/09/2022 - -

8201 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาพิชญ เสาทอง นางสาวศุภาพิชญ เสาทอง ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090445 22/09/2022 - -

8202 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวพัชร มะลิซอน นางสาวสุวพัชร มะลิซอน ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090347 22/09/2022 - -

8203 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน คําดอกรับ นางสาวอมรรัตน คําดอกรับ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090414 22/09/2022 - -

หนา้ 938



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8204 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา กิมกวางทอง นางสาวเจนจิรา กิมกวางทอง ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090439 22/09/2022 - -

8205 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษณี แกวมะเริง นางสาวเจษณี แกวมะเริง ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090397 22/09/2022 - -

8206 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญชิตา ตะเคียนสก นางสาวเบญชิตา ตะเคียนสก ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090416 22/09/2022 - -

8207 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเปรมวดี เลิศอภิวงศ นางสาวเปรมวดี เลิศอภิวงศ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090354 22/09/2022 - -

หนา้ 939



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8208 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเอื้องสุรางค สังขเงิน นางสาวเอื้องสุรางค สังขเงิน ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090389 22/09/2022 - -

8209 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรพลอย วองวิ

การณ

นางสาวแพรพลอย วองวิการณ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090421 22/09/2022 - -

8210 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรภัทร ธรรมสละ นายกรภัทร ธรรมสละ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090366 22/09/2022 - -

8211 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตณพัทธ ตันวิไลย นายกฤตณพัทธ ตันวิไลย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090394 22/09/2022 - -

หนา้ 940



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8212 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ สรสวัสดิ์ นายกฤษณะ สรสวัสดิ์ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090406 22/09/2022 - -

8213 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคณิศร ทองมา นายคณิศร ทองมา ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090432 22/09/2022 - -

8214 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุ จันทรประโคน นายจิรายุ จันทรประโคน ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090390 22/09/2022 - -

8215 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชชนินทร ภานุเพ็ญ นายชัชชนินทร ภานุเพ็ญ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090385 22/09/2022 - -

หนา้ 941



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8216 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล กลิ่นเชย นายณัฐพล กลิ่นเชย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090345 22/09/2022 - -

8217 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ สกุลจีน นายณัฐวุฒิ สกุลจีน ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090387 22/09/2022 - -

8218 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระยุทธ รัตนาคะ นายธีระยุทธ รัตนาคะ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090382 22/09/2022 - -

8219 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทกร ซุนเฮง นายนนทกร ซุนเฮง ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090399 22/09/2022 - -

หนา้ 942



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8220 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทิกานต รังษี นายนันทิกานต รังษี ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090396 22/09/2022 - -

8221 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประภากร สมบุญมาก นายประภากร สมบุญมาก ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090375 22/09/2022 - -

8222 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร แพงไพรี นายพงศกร แพงไพรี ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090450 22/09/2022 - -

8223 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐ บัวงาม นายพิสิษฐ บัวงาม ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090348 22/09/2022 - -

หนา้ 943



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8224 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิภัทร ณัฐกิตติธร นายวุฒิภัทร ณัฐกิตติธร ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090393 22/09/2022 - -

8225 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวโรดม สุขแกว นายวโรดม สุขแกว ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090352 22/09/2022 - -

8226 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริชัย เปลงแสง นายศิริชัย เปลงแสง ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090415 22/09/2022 - -

8227 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิป เดชะ นายอธิป เดชะ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090356 22/09/2022 - -

หนา้ 944



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8228 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ เขียวฉออน นายอนุรักษ เขียวฉออน ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090441 22/09/2022 - -

8229 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ นิลฉวี นางสาวกนกวรรณ นิลฉวี ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090508 27/09/2022 - -

8230 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิตร โสดา นายสมจิตร โสดา ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090496 27/09/2022 - -

8231 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภธิรา วิภาสหิรัญกร นางสาวภธิรา วิภาสหิรัญกร ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090510 27/09/2022 - -

หนา้ 945



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8232 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุณิสา วงษชะอุม นางสาวสุณิสา วงษชะอุม ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090509 27/09/2022 - -

8233 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัชพล ดอนไพรนุช นายณัชพล ดอนไพรนุช ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090512 27/09/2022 - -

8234 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ จงรักษ นายปฏิภาณ จงรักษ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090507 27/09/2022 - -

8235 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัคณัฏฐ ทรงศิลปสอาด นายภัคณัฏฐ ทรงศิลปสอาด ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090511 27/09/2022 - -

หนา้ 946



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8236 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน แรกตั้ง นายสุทัศน แรกตั้ง ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090505 27/09/2022 - -

8237 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวโรจณ พบสุขธนทรัพย นายสุวโรจณ พบสุขธนทรัพย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090506 27/09/2022 - -

8238 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประทุม บํารุงสุข นางประทุม บํารุงสุข ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090497 27/09/2022 - -

8239 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปาณิสรา คลังเพชร นางปาณิสรา คลังเพชร ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090499 27/09/2022 - -

หนา้ 947



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8240 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริสา สงฆพราหม นางสาวปาริสา สงฆพราหม ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090504 27/09/2022 - -

8241 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวรินทร สิมตะมะ นางสาวภัทรวรินทร สิมตะมะ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090503 27/09/2022 - -

8242 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิไล เชื้อสมุทร นางสาววิไล เชื้อสมุทร ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090498 27/09/2022 - -

8243 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธ ชิงชัย นายจักรพันธ ชิงชัย ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090502 27/09/2022 - -

หนา้ 948



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8244 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรวีร สันติอาภรณ นายปรวีร สันติอาภรณ ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090500 27/09/2022 - -

8245 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทประชาชน จํานวน 3 เดือน ๆ 

ละ 9,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน

 พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย โทกะนาม นายวินัย โทกะนาม ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090501 27/09/2022 - -

8246 จางเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจางงาน

บัณฑิตจบใหม ประชาชนทั่วไป ภายใต

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน

รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม จํานวน 3 

เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต กรกฎาคม -

 กันยายน พ.ศ. 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธมลวรรณ วงษวันดี นางสาวธมลวรรณ วงษวันดี ราคาอยูในงบประมาณและตรง

ตามความตองการ

PR0600065090513 27/09/2022 - -

8247 ขออนุมัติจางเหมาบริการติดตั้งเครื่องเสียง

พรอมอุปกรณ

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065090004 02/09/2022 - -

8248 ขออนุมัติซื้อสายสัญญาณเสียง RCA ยาว 5 

เมตร

950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065090006 02/09/2022 - -

8249 ขออนุมัติจางซอมแซมและบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศหอง109,106,103 และ

การตัดเครื่องปรับอากาศหอง 307

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญรวม ตากิ่มนอก นายบุญรวม ตากิ่มนอก มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065090008 02/09/2022 - -

หนา้ 949



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8250 ขออนุมัติจางซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่อง

คอมพิวเตอร

1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065090005 02/09/2022 - -

8251 ขออนุมัติจางเหมาบริการเดินสายไฟและ

ติดตั้งพัดลมดูดอากาศจํานวน 2 จุด

5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญรวม ตากิ่มนอก นายบุญรวม ตากิ่มนอก มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065090009 03/09/2022 - -

8252 ขออนุมัติจางซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่อง

คอมพิวเตอร notebook

1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065090037 08/09/2022 - -

8253 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่มแพ็ค 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065090039 08/09/2022 - -

8254 ขออนุมัติจางเหมาบริการเจาหนาที่สนับสนุน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุดารัตน ชื่นศิริ น.ส.สุดารัตน ชื่นศิริ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1600065090069 19/09/2022 - -

8255 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลคลองนารายณ

 อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑามาศ โสวัตร น.ส.จุฑามาศ โสวัตร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090014 02/09/2022 - -

8256 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลวังสรรพรส 

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะ ไชยบัว นายชนะ ไชยบัว มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090022 02/09/2022 - -

8257 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลคลองนารายณ

 อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณวดี ฟองทนุ นางสาวพรรณวดี ฟองทนุ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090016 02/09/2022 - -

หนา้ 950



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8258 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลคลองนารายณ

 อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา สกุลแสง นางสาวอภิญญา สกุลแสง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090013 02/09/2022 - -

8259 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลคลองนารายณ

 อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิปณรงค ใจตรง นายอธิปณรงค ใจตรง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090017 02/09/2022 - -

8260 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบอเวฬุ  

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปดิวรัฎดา สิงหรัตน นางสาวปดิวรัฎดา สิงหรัตน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090036 02/09/2022 - -

8261 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบอเวฬุ  

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา สุภาพ นางสาววนิดา สุภาพ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090033 02/09/2022 - -

8262 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบอเวฬุ  

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา คนซื่อ นางสาววรรณา คนซื่อ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090035 02/09/2022 - -

8263 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบอเวฬุ  

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษดา รองทอง นายกฤษดา รองทอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090034 02/09/2022 - -

หนา้ 951



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8264 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบอเวฬุ  

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุตร  ธรรมประทีป นายอนุตร  ธรรมประทีป มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090037 02/09/2022 - -

8265 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลวังสรรพรส 

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิประภา ลิ้มภักดี นางสาวศศิประภา ลิ้มภักดี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090024 02/09/2022 - -

8266 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลวังสรรพรส 

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหยาดรุง เตะหิรัญ นางสาวหยาดรุง เตะหิรัญ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090027 02/09/2022 - -

8267 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลวังสรรพรส 

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตรีเพชร ปนมณี นายตรีเพชร ปนมณี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090026 02/09/2022 - -

8268 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลวังสรรพรส 

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน คําวินัย นายภานุวัฒน คําวินัย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090025 02/09/2022 - -

8269 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลวังสรรพรส 

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลุบาวี ตูโยง นายลุบาวี ตูโยง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090023 02/09/2022 - -

หนา้ 952



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8270 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลคลองนารายณ 

อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิภาวรรณ สายสุด นางนิภาวรรณ สายสุด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090009 02/09/2022 - -

8271 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลคลองนารายณ 

อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธารารัตน โควกิม นางสาวธารารัตน โควกิม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090012 02/09/2022 - -

8272 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลคลองนารายณ 

อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศเทพ โสวัตร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090008 02/09/2022 - -

8273 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลคลองนารายณ 

อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโจอี้ สตอบ นายโจอี้ สตอบ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090011 02/09/2022 - -

8274 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลคลองนารายณ 

อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไกรฤกษ ธรรมประทีป นายไกรฤกษ ธรรมประทีป มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090010 02/09/2022 - -

8275 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลบอเวฬุ  อําเภอขลุง

 จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพร ไชยเดช นางสาววราพร ไชยเดช มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090028 02/09/2022 - -

หนา้ 953



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8276 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลบอเวฬุ  อําเภอขลุง

 จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุ ทินราช นายจิรายุ ทินราช มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090031 02/09/2022 - -

8277 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลบอเวฬุ  อําเภอขลุง

 จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิทย คุณสนอง นายประวิทย คุณสนอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090032 02/09/2022 - -

8278 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลบอเวฬุ  อําเภอขลุง

 จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอลงกรณ อับดุลลาร นายอลงกรณ อับดุลลาร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090029 02/09/2022 - -

8279 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลบอเวฬุ  อําเภอขลุง

 จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชา โมลี นายเดชา โมลี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090030 02/09/2022 - -

8280 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลวังสรรพรส 

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาณัฐ คะสุวรรณ นางสาวกัญญาณัฐ คะสุวรรณ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090018 02/09/2022 - -

8281 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลวังสรรพรส 

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณณิศา สิทธิวัง นางสาวปุณณิศา สิทธิวัง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090021 02/09/2022 - -

หนา้ 954



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8282 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลวังสรรพรส 

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตา เตะหิรัญ นางสาวอธิตา เตะหิรัญ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090019 02/09/2022 - -

8283 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลวังสรรพรส 

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษร โสสม นางสาวเกษร โสสม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090020 02/09/2022 - -

8284 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลคลองนารายณ

 อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล วิทยานุสรณ นางสาวพรพิมล วิทยานุสรณ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090015 02/09/2022 - -

8285 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลเกาะหมาก อําเภอ

เกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภัสรา สวัสดิ์สุข นางสาวอาภัสรา สวัสดิ์สุข มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090049 05/09/2022 - -

8286 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)       

      ประเภทประชาชน ตําบลเกาะหมาก 

อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานัส จั่นแพ นายมานัส จั่นแพ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090047 05/09/2022 - -

8287 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)       

      ประเภทประชาชน ตําบลเกาะหมาก 

อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติเชษฐ ดวงบุญ นายกิตติเชษฐ ดวงบุญ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090053 05/09/2022 - -

หนา้ 955



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8288 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก 

อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนพัฒน  สุทธิสงค นายชนพัฒน  สุทธิสงค มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090054 05/09/2022 - -

8289 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก 

อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธน โควสุรัตน นายธน โควสุรัตน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090052 05/09/2022 - -

8290 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอ

แหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐฐา ทัดเกษร นางสาวนัฐฐา ทัดเกษร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090060 05/09/2022 - -

8291 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอ

แหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัสสร พิทักษศิล นางสาวภัสสร พิทักษศิล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090061 05/09/2022 - -

8292 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอ

แหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนงคนาฏ มีพืชน นางสาวอนงคนาฏ มีพืชน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090062 05/09/2022 - -

8293 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอ

แหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกําพล มาราม นายกําพล มาราม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090059 05/09/2022 - -

หนา้ 956



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8294 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง 

อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชารีย สุทธิเจริญ นางสาวณิชารีย สุทธิเจริญ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090068 05/09/2022 - -

8295 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง 

อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณยาพร กาใจทราย นางสาวปุณยาพร กาใจทราย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090070 05/09/2022 - -

8296 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง 

อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิชนากร อําไพ นางสาววิชนากร อําไพ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090069 05/09/2022 - -

8297 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต 

อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชวรักษ มีฤทธิ์ น.ส.ชวรักษ มีฤทธิ์ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090043 05/09/2022 - -

8298 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต 

อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญาลักษณ 

หมอกฤทธิ์

นางสาวธัญญาลักษณ หมอกฤทธิ์ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090044 05/09/2022 - -

8299 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต 

อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา การะพิทักษ นางสาววาสนา การะพิทักษ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090046 05/09/2022 - -

หนา้ 957



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8300 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต 

อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนฤเบศ อรัญศิริ นายนฤเบศ อรัญศิริ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090045 05/09/2022 - -

8301 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก 

อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัณพันธุ ปชาติก

ปญญา

นางสาวกัณพันธุ ปชาติกปญญา มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090051 05/09/2022 - -

8302 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลม

สิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐจิสา สุดสงวน นางสาวณัฐจิสา สุดสงวน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090055 05/09/2022 - -

8303 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลม

สิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณี บุตะโชติ นางสาววรรณี บุตะโชติ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090057 05/09/2022 - -

8304 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลม

สิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรจง เอกสกุล นายบรรจง เอกสกุล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090056 05/09/2022 - -

8305 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลม

สิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมต คนชาญ นายอมต คนชาญ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090058 05/09/2022 - -

หนา้ 958



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8306 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลเกาะขวาง อําเภอ

เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ นุมกวน นางสาวจิราวรรณ นุมกวน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090063 05/09/2022 - -

8307 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลเกาะขวาง อําเภอ

เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร กลอมดี นางสุภาพร กลอมดี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090066 05/09/2022 - -

8308 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลเกาะขวาง อําเภอ

เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล ตอนศรี นายทศพล ตอนศรี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090065 05/09/2022 - -

8309 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลเกาะขวาง อําเภอ

เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรเทพ กลอมดี นายพรเทพ กลอมดี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090064 05/09/2022 - -

8310 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลเกาะชางใต อําเภอ

เกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชุดาภัค วสุเนตรกุล น.ส. ชุดาภัค วสุเนตรกุล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090039 05/09/2022 - -

8311 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลเกาะชางใต อําเภอ

เกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรุณี ธัญญโชติ น.ส. อรุณี ธัญญโชติ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090041 05/09/2022 - -

หนา้ 959



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8312 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลเกาะชางใต อําเภอ

เกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางญาณิศา ศรีบุญจิตร นางญาณิศา ศรีบุญจิตร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090040 05/09/2022 - -

8313 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลเกาะชางใต อําเภอ

เกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมราพร ซุนไล นางสาวอมราพร ซุนไล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090042 05/09/2022 - -

8314 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลเกาะหมาก อําเภอ

เกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพลักษณ เจริญสุข นางสาวพิมพลักษณ เจริญสุข มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090050 05/09/2022 - -

8315 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)       

      ประเภทประชาชน ตําบลเกาะหมาก 

อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรณภัช ชัยสงคราม นางสาวพรณภัช ชัยสงคราม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090048 05/09/2022 - -

8316 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  

ประเภทประชาชน ตําบลเกาะขวาง อําเภอ

เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกศินี สุทธิเจริญ น.ส.เกศินี สุทธิเจริญ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090071 06/09/2022 - -

8317 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 23,754.00 23,754.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO1800065090001 12/09/2022 - -

8318 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090082 12/09/2022 - -

หนา้ 960



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8319 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090081 12/09/2022 - -

8320 ขออนุมัติซอมแซมคอมพิวเตอร 8,300.00 8,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090090 13/09/2022 - -

8321 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพเลเซอร 45,150.00 45,150.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO1800065090002 14/09/2022 - -

8322 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลคลองนารายณ

 อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑามาศ โสวัตร น.ส.จุฑามาศ โสวัตร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090119 23/09/2022 - -

8323 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลคลองนารายณ

 อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล วิทยานุสรณ นางสาวพรพิมล วิทยานุสรณ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090120 23/09/2022 - -

8324 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลคลองนารายณ

 อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณวดี ฟองทนุ นางสาวพรรณวดี ฟองทนุ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090121 23/09/2022 - -

8325 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลคลองนารายณ

 อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา สกุลแสง นางสาวอภิญญา สกุลแสง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090118 23/09/2022 - -

หนา้ 961



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8326 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลคลองนารายณ

 อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิปณรงค ใจตรง นายอธิปณรงค ใจตรง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090122 23/09/2022 - -

8327 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลวังสรรพรส 

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิประภา ลิ้มภักดี นางสาวศศิประภา ลิ้มภักดี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090129 23/09/2022 - -

8328 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลวังสรรพรส 

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหยาดรุง เตะหิรัญ นางสาวหยาดรุง เตะหิรัญ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090132 23/09/2022 - -

8329 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลวังสรรพรส 

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตรีเพชร ปนมณี นายตรีเพชร ปนมณี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090131 23/09/2022 - -

8330 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลวังสรรพรส 

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน คําวินัย นายภานุวัฒน คําวินัย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090130 23/09/2022 - -

8331 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลวังสรรพรส 

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลุบาวี ตูโยง นายลุบาวี ตูโยง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090128 23/09/2022 - -

หนา้ 962



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8332 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลคลองนารายณ 

อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิภาวรรณ สายสุด นางนิภาวรรณ สายสุด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090114 23/09/2022 - -

8333 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลคลองนารายณ 

อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธารารัตน โควกิม นางสาวธารารัตน โควกิม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090117 23/09/2022 - -

8334 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลคลองนารายณ 

อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศเทพ โสวัตร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090113 23/09/2022 - -

8335 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลคลองนารายณ 

อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโจอี้ สตอบ นายโจอี้ สตอบ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090116 23/09/2022 - -

8336 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลคลองนารายณ 

อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไกรฤกษ ธรรมประทีป นายไกรฤกษ ธรรมประทีป มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090115 23/09/2022 - -

8337 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลวังสรรพรส 

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาณัฐ คะสุวรรณ นางสาวกัญญาณัฐ คะสุวรรณ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090123 23/09/2022 - -

หนา้ 963



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8338 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลวังสรรพรส 

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณณิศา สิทธิวัง นางสาวปุณณิศา สิทธิวัง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090126 23/09/2022 - -

8339 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลวังสรรพรส 

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตา เตะหิรัญ นางสาวอธิตา เตะหิรัญ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090124 23/09/2022 - -

8340 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลวังสรรพรส 

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษร โสสม นางสาวเกษร โสสม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090125 23/09/2022 - -

8341 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลวังสรรพรส 

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะ ไชยบัว นายชนะ ไชยบัว มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090127 23/09/2022 - -

8342 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประเภทประชาชน ตําบลเกาะชางใต อําเภอ

เกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชุดาภัค วสุเนตรกุล น.ส. ชุดาภัค วสุเนตรกุล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090139 27/09/2022 - -

8343 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอ

แหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัสสร พิทักษศิล นางสาวภัสสร พิทักษศิล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090161 27/09/2022 - -

หนา้ 964



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8344 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประเภทประชาชน ตําบลเกาะหมาก อําเภอ

เกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานัส จั่นแพ นายมานัส จั่นแพ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090147 27/09/2022 - -

8345 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประเภทประชาชน ตําบลเกาะหมาก อําเภอ

เกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภัสรา สวัสดิ์สุข นางสาวอาภัสรา สวัสดิ์สุข มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090149 27/09/2022 - -

8346 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประเภทประชาชน ตําบลเกาะหมาก อําเภอ

เกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพลักษณ เจริญสุข นางสาวพิมพลักษณ เจริญสุข มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090150 27/09/2022 - -

8347 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประเภทประชาชน ตําบลเกาะหมาก อําเภอ

เกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรณภัช ชัยสงคราม นางสาวพรณภัช ชัยสงคราม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090148 27/09/2022 - -

8348 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประเภทประชาชน ตําบลเกาะชางใต อําเภอ

เกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมราพร ซุนไล นางสาวอมราพร ซุนไล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090142 27/09/2022 - -

8349 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประเภทประชาชน ตําบลเกาะชางใต อําเภอ

เกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางญาณิศา ศรีบุญจิตร นางญาณิศา ศรีบุญจิตร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090140 27/09/2022 - -

หนา้ 965



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8350 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประเภทประชาชน ตําบลเกาะชางใต อําเภอ

เกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรุณี ธัญญโชติ น.ส. อรุณี ธัญญโชติ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090141 27/09/2022 - -

8351 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประเภทประชาชน ตําบลเกาะขวาง อําเภอ

เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรเทพ กลอมดี นายพรเทพ กลอมดี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090164 27/09/2022 - -

8352 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประเภทประชาชน ตําบลเกาะขวาง อําเภอ

เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล ตอนศรี นายทศพล ตอนศรี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090165 27/09/2022 - -

8353 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประเภทประชาชน ตําบลเกาะขวาง อําเภอ

เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร กลอมดี นางสุภาพร กลอมดี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090166 27/09/2022 - -

8354 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต 

อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชวรักษ มีฤทธิ์ น.ส.ชวรักษ มีฤทธิ์ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090143 27/09/2022 - -

8355 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต 

อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญาลักษณ 

หมอกฤทธิ์

นางสาวธัญญาลักษณ หมอกฤทธิ์ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090144 27/09/2022 - -

หนา้ 966



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8356 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต 

อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา การะพิทักษ นางสาววาสนา การะพิทักษ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090146 27/09/2022 - -

8357 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต 

อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนฤเบศ อรัญศิริ นายนฤเบศ อรัญศิริ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090145 27/09/2022 - -

8358 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลม

สิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐจิสา สุดสงวน นางสาวณัฐจิสา สุดสงวน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090155 27/09/2022 - -

8359 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลม

สิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณี บุตะโชติ นางสาววรรณี บุตะโชติ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090157 27/09/2022 - -

8360 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลม

สิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรจง เอกสกุล นายบรรจง เอกสกุล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090156 27/09/2022 - -

8361 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลม

สิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมต คนชาญ นายอมต คนชาญ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090158 27/09/2022 - -

หนา้ 967



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8362 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอ

แหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐฐา ทัดเกษร นางสาวนัฐฐา ทัดเกษร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090160 27/09/2022 - -

8363 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประเภทประชาชน ตําบลเกาะหมาก อําเภอ

เกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัณพันธุ ปชาติก

ปญญา

นางสาวกัณพันธุ ปชาติกปญญา มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090151 27/09/2022 - -

8364 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอ

แหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนงคนาฏ มีพืชน นางสาวอนงคนาฏ มีพืชน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090162 27/09/2022 - -

8365 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอ

แหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกําพล มาราม นายกําพล มาราม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090159 27/09/2022 - -

8366 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง 

อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกศินี สุทธิเจริญ น.ส.เกศินี สุทธิเจริญ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090167 27/09/2022 - -

8367 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง 

อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชารีย สุทธิเจริญ นางสาวณิชารีย สุทธิเจริญ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090168 27/09/2022 - -

หนา้ 968



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8368 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง 

อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณยาพร กาใจทราย นางสาวปุณยาพร กาใจทราย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090170 27/09/2022 - -

8369 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง 

อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิชนากร อําไพ นางสาววิชนากร อําไพ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090169 27/09/2022 - -

8370 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก 

อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติเชษฐ ดวงบุญ นายกิตติเชษฐ ดวงบุญ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090153 27/09/2022 - -

8371 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก 

อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนพัฒน  สุทธิสงค นายชนพัฒน  สุทธิสงค มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090154 27/09/2022 - -

8372 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก 

อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธน โควสุรัตน นายธน โควสุรัตน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090152 27/09/2022 - -

8373 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประเภทประชาชน ตําบลเกาะขวาง อําเภอ

เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ นุมกวน นางสาวจิราวรรณ นุมกวน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090163 27/09/2022 - -

หนา้ 969



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8374 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลบอเวฬุ  อําเภอขลุง

 จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพร ไชยเดช นางสาววราพร ไชยเดช มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090171 28/09/2022 - -

8375 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลบอเวฬุ  อําเภอขลุง

 จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชา โมลี นายเดชา โมลี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090173 28/09/2022 - -

8376 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลบอเวฬุ  อําเภอขลุง

 จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอลงกรณ อับดุลลาร นายอลงกรณ อับดุลลาร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090172 28/09/2022 - -

8377 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลบอเวฬุ  อําเภอขลุง

 จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิทย คุณสนอง นายประวิทย คุณสนอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090175 28/09/2022 - -

8378 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทประชาชน ตําบลบอเวฬุ  อําเภอขลุง

 จังหวัดจันทบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุ ทินราช นายจิรายุ ทินราช มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090174 28/09/2022 - -

8379 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบอเวฬุ  

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษดา รองทอง นายกฤษดา รองทอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090177 28/09/2022 - -

หนา้ 970



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8380 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบอเวฬุ  

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา คนซื่อ นางสาววรรณา คนซื่อ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090178 28/09/2022 - -

8381 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบอเวฬุ  

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา สุภาพ นางสาววนิดา สุภาพ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090176 28/09/2022 - -

8382 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบอเวฬุ  

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปดิวรัฎดา สิงหรัตน นางสาวปดิวรัฎดา สิงหรัตน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090179 28/09/2022 - -

8383 ขออนุมัติจางเหมาบริการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบอเวฬุ  

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุตร  ธรรมประทีป นายอนุตร  ธรรมประทีป มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR1800065090180 28/09/2022 - -

8384 ขออนุมัติจัดจางประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย

บูรพา เหมาชวงเวลา 15 นาท/ีวัน (จันทร-

ศุกร) ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคธุรกิจ 

จ.ชลบุรี

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065090231 01/09/2022 - -

8385 ขออนุมัติจัดซื้อโทรศัพ จํานวน 4 เครื่อง 12,350.00 12,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065090016 01/09/2022 - -

8386 ขออนุมัติจัดจางทําตรายาง จํานวน 10 อัน 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง นางปยดารัศม ธนกวิน

สมบูรณ

นางปยดารัศม ธนกวินสมบูรณ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065090031 02/09/2022 - -

หนา้ 971



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8387 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงานและเครื่องดื่ม

รับรอง จํานวน 5 รายการ

4,208.18 4,208.18 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065090037 05/09/2022 - -

8388 ขออนุมัติจัดจาง โครงการประชาสัมพันธผาน

 Facebook Fanpage ของมหาวิทยาลัย

บูรพา จํานวน 1 งาน

438,700.00 438,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มารเก็ต-คอมส จํากัด บริษัท มารเก็ต-คอมส จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0206065090006 07/09/2022 - -

8389 ขออนุมัติจัดซื้อ Flash drive 16g บรรจุใน

กลองโลหะพรอมสกรีน จํานวน 100 ชิ้น

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮโกะ เพรส จํากัด บริษัท โฮโกะ เพรส จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065090060 07/09/2022 - -

8390 ขออนุมัติจัดซื้อ จอ LED Full Color 

Outdoor จํานวน 1 จอ

909,500.00 909,500.00 ประกวด

ราคา

อิเล็กทรอนิกส

 (e-bidding)

บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด 

ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม 

(ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0206065090011 23/09/2022 - -

8391 ขออนุมัติจัดจางทําปายอะคริลิค เพื่อใชใน

โครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย

และสังคมพี่ใจดีอาสาจัดเตรียมพื้นที่ ปรับภูมิ

ทัศน สนามกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065090047 06/09/2022 - -

8392 ขออนุมัติจัดซื้อแบตเตอรี่รถตัดหญา เพื่อ

ทดแทนของเดิมที่หมดอายุการใชงาน

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065080330 06/09/2022 - -

8393 ขออนุมัติเบิกคาเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อ

ในการบันทึกขอมูลการเขาปฏิบัติงานของ

บุคลากร

7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065090056 06/09/2022 - -

8394 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ เพื่อใชใน

โครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย

และสังคมพี่ใจดีอาสาจัดเตรียมพื้นที่ ปรับภูมิ

ทัศน สนามกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

42,767.90 42,767.90 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065090055 06/09/2022 - -

8395 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุซอมแซม เพื่อใชในการ

ซอมแซมวัสดุอุปกรณในสนามกีฬาที่ชํารุด

2,584.05 2,584.05 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065080288 06/09/2022 - -

หนา้ 972



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8396 ขออนุมัติเบิกคาประชาสัมพันธ เพื่อใชใน

โครงการสรางเสริมวินัยนิสิตมหาวิทยาลัย

บูรพา ครั้งที่ 4 ในวันที่ 7 ก.ย. 65

3,070.00 3,070.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065080334 07/09/2022 - -

8397 ขออนุมัติเบิกคาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 

เนื่องจากแผงบอรดคอนโทรลชํารุด จึง

จําเปนตองซอมแซมเพื่อใหกลับมาใชงานได

ตามปกติ

10,165.00 10,165.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.ที.

แอร แอนด เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.ที.แอร 

แอนด เซอรวิส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065080292 07/09/2022 - -

8398 ขออนุมัติจัดซื้อคลอรีน และโซดาแอช เพื่อ

สําหรับใสลงในสระวายน้ํา

23,340.80 23,340.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท พูล ออกาไนซ จํากัด บริษัท พูล ออกาไนซ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065080329 07/09/2022 - -

8399 ขออนุมัติเบิกคาประชาสัมพันธขอมูลพันธกิจ

 คานิยม ของกองกิจการนิสิต และขอมูล

เบื้องตนหากไดรับการบาดเจ็บจากการออก

กําลังกาย

13,750.00 13,750.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065080337 09/09/2022 - -

8400 ขออนุมัติเบิกคาชุดตรวจ ATK เพื่อใชใน

โครงการสนับสนุนและผลักดันสวนงานสู

องคกรคุณภาพเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 

ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565

1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม 

บูรพา ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม บูรพา 

ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065080050 01/09/2022 - -

8401 ขออนุมัติเบิกวัสดุสํานักงาน สําหรับใชงาน

ภายในสํานักงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย

8,537.96 8,537.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065080336 01/09/2022 - -

8402 ขออนุมัติจัดจางทําปายไวนิล เพื่อใชใน

โครงการ BUU Sparkling Day ในวันที่ 9 

กันยายน พ.ศ. 2565

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065080224 02/09/2022 - -

8403 ขออนุมัติจัดซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อใชใน

โครงการ BUU Sparkling Day ในวันที่ 9 

กันยายน พ.ศ. 2565

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม 

บูรพา ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม บูรพา 

ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065080223 09/09/2022 - -

8404 ขออนุมัติจัดจางตกแตงสถานที่ เพื่อใชใน

โครงการ BUU Sparkling Day ในวันที่ 9 

กันยายน พ.ศ. 2565

85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง ซีลลอส ครีเอชั่น ซีลลอส ครีเอชั่น มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065080226 09/09/2022 - -

หนา้ 973



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8405 ขออนุมัติจัดจางทําปายพร็อพถือถายรูป เพื่อ

ใชสําหรับถือถายรูป ในโครงการ BUU 

Sparkling Day ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 

2565

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065090076 09/09/2022 - -

8406 ขออนุมัติเบิกคาชุดตรวจ ATK จํานวน 90 ชุด

 เพื่อใชในโครงการ Journey toward 

Excellence University : Customers ใน

วันที่ 12 – 13 กันยายน พ.ศ. 2565

4,050.00 4,050.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม 

บูรพา ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม บูรพา 

ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065080052 09/09/2022 - -

8407 ขออนุมัติเบิกคาจางซอมเครื่องปรับอากาศ 

หมายเลขครุภัณฑ 550101401000629 

เพื่อใหกลับมาใชงานไดตามปกติ

3,798.50 3,798.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.ที.

แอร แอนด เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.ที.แอร 

แอนด เซอรวิส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065080255 14/09/2022 - -

8408 ขออนุมัติเบิกคาชุดตรวจ ATK เพื่อใชใน

โครงการสนับสนุนและผลักดันสวนงานสู

องคกรคุณภาพเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 

ครั้งที่ 3 ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565

1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม 

บูรพา ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม บูรพา 

ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065080047 14/09/2022 - -

8409 ขออนุมัติเบิกคาจางถายเอกสารพรอใเย็บเลม

และเขาปกเอกสารงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เพื่อสงใหสวนงานและหนวยงานตางๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย

25,915.00 25,915.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส รานพรอมพรรณ เซอรวิส มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065080286 15/09/2022 - -

8410 ขออนุมัติติดตั้งสายสัญญาณ UTP CAT 6 

พรอมอุปกรณ เนื่องจากมีการปรับแผนที่นั่ง

ในการทํางานใหม จึงจําเปนตองติดตั้ง

สายสัญญาณใหม

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065080190 01/09/2022 - -

8411 ขออนุมัติจัดจางทําหนังสืองานเกียรติแหง

บูรพา เพื่อใชในโครงการงานเกียรติภูมิแหง

บูรพา ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565

59,000.00 59,000.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ รานชลบุรีการพิมพ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065090039 05/09/2022 - -

8412 ขออนุมัติเบิกคาจัดตกแตงสถานที่ งาน

เกียรติภูมิแหงบูรพา ในวันที่ 22 ก.ย. 65

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ สายแวว นายสมศักดิ์ สายแวว มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065090078 07/09/2022 - -

หนา้ 974



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8413 ขออนุมัติเบิกคาปายในโครงการ ''งานรอยรัก

รวมใจ สานสายใยมุทิตาจิต'' ประจําป พ.ศ. 

2565

8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065090089 09/09/2022 - -

8414 ขออนุมัติเบิกคาตกแตงสถานที่ในโครงการ ''

งานรอยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตาจิต'' 

ประจําป พ.ศ. 2565

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ สายแวว นายสมศักดิ์ สายแวว มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065090088 09/09/2022 - -

8415 ขออนุมัติซื้อชอดอกไมสด เพื่อใชในงาน

เกษียณราชการและเกษียณอายุการ

ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2565

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ สายแวว นายสมศักดิ์ สายแวว มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065090127 14/09/2022 - -

8416 ขออนุมัติเบิกคาหมึกพิมพ สําหรับใชงานพิมพ

เอกสารตางๆ ภายในสํานักงาน

3,950.00 3,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065080189 14/09/2022 - -

8417 ขออนุมัติเบิกคาการแสดง คาวงดนตรี คาเชา

อุปกรณแสง และเสียง เพื่อใชในโครงการ

เกียรติภูมิแหงบูรพา

61,000.00 61,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกพล  สูงสุมาลย นายเอกพล  สูงสุมาลย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065090167 19/09/2022 - -

8418 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาเครื่องทําลายเอกสาร

64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พีตา อินเตอรเทรด บจก.พีตา อินเตอรเทรด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PO0206065090001 05/09/2022 - -

8419 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาชุดหูฟงไมโครโฟน

26,964.00 26,964.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค นิวทาวน เทคนิค มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065090050 06/09/2022 - -

8420 ขอซื้อวัสดุสํานักงานคงคลัง 97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ 

(2002) จํากัด

บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065090090 09/09/2022 - -

8421 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ

6,177.00 6,177.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065090154 16/09/2022 - -

8422 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิก

เงินคาจางติดตั้งสายสัญญาณ UTP CAT6 

พรอมอุปกรณ

11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065090156 16/09/2022 - -

หนา้ 975



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8423 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิก

เงินคาวัสดุ (หมึกพิมพเลเซอร)

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย วินเพาเวอร ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065090173 20/09/2022 - -

8424 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิก

เงินคาซอมเครื่องพิมพ

11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065090212 27/09/2022 - -

8425 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุซอมแซมทอน้ําทิ้งใน

หองน้ํา หอง 2/8 อาคาร 3 ดร.เสนาะ อูนา

กูล จํานวน 14 รายการ

1,665.99 1,665.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065090029 02/09/2022 - -

8426 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุเพื่อเปลี่ยนฝาทอสวม

ทองเหลืองของอาคาร ดร.เสนาะ อูนากูล

5,414.20 5,414.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065090032 02/09/2022 - -

8427 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุเพื่อซอมแซมทอน้ําทิ้ง

บริเวณระเบียงหองนอน หอง 6/8 อาคาร 3 

ดร.เสนาะ อูนากูล จํานวน 14 รายการ

1,665.99 1,665.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065090034 02/09/2022 - -

8428 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุเพื่อซอมแซมทอน้ําทิ้ง

บริเวณระเบียงหองนอน หอง 3/8 อาคาร 2 

 ดร.เสนาะ อูนากูล

1,258.32 1,258.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065090033 02/09/2022 - -

8429 ขออนุมัติเสนอซื้อสีน้ําจํานวน 1 ถัง 2,407.50 2,407.50 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065090049 05/09/2022 - -

8430 ขออนุมัติเสนอซื้อหลอดไฟ LED Blub 5 W 

เดยไลท จํานวน 12 ดวง และหลอด LED 

NEON 9 W เดยไลน จํานวน 20 หลอด

2,739.20 2,739.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065090091 09/09/2022 - -

8431 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถบัสปรับ

อากาศ จํานวน 35 ที่นั่ง ทะเบียน 40-0497 

ชลบุรี

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง สมคิดแอร สมคิดแอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065090094 10/09/2022 - -

8432 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุเพื่อเปลี่ยนมิเตอรน้ํา

ของอาคาร ดร.เสนาะ อูนากูล

7,190.40 7,190.40 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง รานไถเส็ง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065090107 13/09/2022 - -

หนา้ 976



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8433 ขออนุมัติเสนอซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (น้ํามัน

เบนซิน) จํานวน 30 ลิตร

1,426.80 1,426.80 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065090106 13/09/2022 - -

8434 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุซอมทอน้ําทิ้งในหองน้ํา

 หอง 9/4 และหอง 10/4 และวัสดุซอมทอ

น้ําทิ้งบริเวณระเบียงหองนอน หอง 9/4

4,163.37 4,163.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

PR0206065090180 22/09/2022 - -

8435 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสาร

จากเครื่องถายเอกสาร

1,234.84 1,234.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด บริษัท เมธานนท จํากัด บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090001 02/09/2022 - -

8436 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนภา บัวคําศรี นางสาวพรนภา บัวคําศรี บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090014 03/09/2022 - -

8437 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภมาส สีหามาตย นางสาวศุภมาส สีหามาตย บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090017 03/09/2022 - -

8438 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธาสินี สายเพ็ชร นางสาวสุธาสินี สายเพ็ชร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090015 03/09/2022 - -

8439 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี ศรีรัตนะ นางสาวสุภาวดี ศรีรัตนะ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090016 03/09/2022 - -

หนา้ 977



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8440 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลคลองหินปูน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชอบุปผา ทาปลัด นางสาวชอบุปผา ทาปลัด บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090030 03/09/2022 - -

8441 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลคลองหินปูน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัทยา นาจันทัศ นางสาวหัทยา นาจันทัศ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090032 03/09/2022 - -

8442 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลคลองหินปูน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัต พาดี นายธนวัต พาดี บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090031 03/09/2022 - -

8443 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลคลองหินปูน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฐมพล คลายศรี นายปฐมพล คลายศรี บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090033 03/09/2022 - -

8444 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลบานซอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญานิสา ปนแลว นางสาวญานิสา ปนแลว บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090047 03/09/2022 - -

8445 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลบานซอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนิสฬา ชัยพฤกษ

มงคล

นางสาวธนิสฬา ชัยพฤกษมงคล บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090048 03/09/2022 - -

หนา้ 978



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8446 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลบานซอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรประภา โอ

สถานนท

นางสาวพรประภา โอสถานนท บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090049 03/09/2022 - -

8447 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลบานซอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิรชา ศรีพุทธา นางสาววิรชา ศรีพุทธา บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090045 03/09/2022 - -

8448 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลบานซอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคหบดี พรมเผา นายคหบดี พรมเผา บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090046 03/09/2022 - -

8449 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประภัสสร ปาประเถ น.ส.ประภัสสร ปาประเถ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090008 03/09/2022 - -

8450 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา คําแกว นางสาวจินตนา คําแกว บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090007 03/09/2022 - -

8451 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววีรยา โงนลี นางสาววีรยา โงนลี บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090009 03/09/2022 - -

หนา้ 979



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8452 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน พงษจิตรภักดิ์ นางสาวเกวลิน พงษจิตรภักดิ์ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090006 03/09/2022 - -

8453 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลหนองหวา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรัสยา อรามศรี นางสาวจิรัสยา อรามศรี บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090022 03/09/2022 - -

8454 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลหนองหวา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา อรามศรี นางสาวจิราภา อรามศรี บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090023 03/09/2022 - -

8455 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลหนองหวา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนรารัตน ผาเจริญ นางสาวนรารัตน ผาเจริญ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090024 03/09/2022 - -

8456 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลหนองหวา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธิดา ทองดี นางสาวสุธิดา ทองดี บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090025 03/09/2022 - -

8457 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลเขาหินซอน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรกมล บุตรครอ นางสาวพรกมล บุตรครอ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090055 03/09/2022 - -

หนา้ 980



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8458 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลเขาหินซอน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ ดวงกงแสน นางสาวสิริลักษณ ดวงกงแสน บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090056 03/09/2022 - -

8459 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลเขาหินซอน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพริษฐ พิทักษตันสกุล นายพริษฐ พิทักษตันสกุล บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090057 03/09/2022 - -

8460 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลเมืองเกา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัญญา เสลารักษ นางสาวชัญญา เสลารักษ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090039 03/09/2022 - -

8461 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลเมืองเกา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญสินี โกสุระ นางสาวพิชญสินี โกสุระ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090036 03/09/2022 - -

8462 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลเมืองเกา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรนัชชา สีหะวงษ นางสาวรนัชชา สีหะวงษ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090037 03/09/2022 - -

8463 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลเมืองเกา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวิชาดา โกสุระ นางสาวสุวิชาดา โกสุระ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090038 03/09/2022 - -

หนา้ 981



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8464 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิณทิพย  กําไร นางสาวพิณทิพย  กําไร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090011 03/09/2022 - -

8465 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชวลิต ศรีจันทร นายชวลิต ศรีจันทร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090010 03/09/2022 - -

8466 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวันพจน ทองนอก บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090013 03/09/2022 - -

8467 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระชัย หุนประการ นายวีระชัย หุนประการ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090012 03/09/2022 - -

8468 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลคลองหินปูน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวลี รุงประเสริฐกุล นางวลี รุงประเสริฐกุล บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090028 03/09/2022 - -

8469 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลคลองหินปูน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทฤฆนัญ วีรวรรณ นางสาวทฤฆนัญ วีรวรรณ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090029 03/09/2022 - -

หนา้ 982



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8470 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลคลองหินปูน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา สิงหยะเมือง นางสุกัญญา สิงหยะเมือง บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090026 03/09/2022 - -

8471 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลคลองหินปูน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพร รุงประเสริฐกุล นายพร รุงประเสริฐกุล บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090027 03/09/2022 - -

8472 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลบานซอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมัย แสงเพิ่ม นางสมัย แสงเพิ่ม บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090042 03/09/2022 - -

8473 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลบานซอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิดา เกิดดี นางสาวพนิดา เกิดดี บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090044 03/09/2022 - -

8474 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลบานซอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนัสนันท นันกาสี นางสาวมนัสนันท นันกาสี บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090040 03/09/2022 - -

8475 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลบานซอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงอรุณ เปลงผิว นางสาวรุงอรุณ เปลงผิว บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090041 03/09/2022 - -

หนา้ 983



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8476 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลบานซอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ หาญคําจันทร นายอํานาจ หาญคําจันทร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090043 03/09/2022 - -

8477 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา  พรสวัสดิ์ นางขนิษฐา  พรสวัสดิ์ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090002 03/09/2022 - -

8478 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส เเบนขุนทด นางสาวมธุรส เเบนขุนทด บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090003 03/09/2022 - -

8479 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิกร ยั่งยืน นายสิทธิกร ยั่งยืน บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090004 03/09/2022 - -

8480 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศักดิ์  โชติรัตนวรกุล นายอดิศักดิ์  โชติรัตนวรกุล บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090005 03/09/2022 - -

8481 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลหนองหวา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิราภรณ สุขอินทร น.ส. จิราภรณ สุขอินทร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090018 03/09/2022 - -

หนา้ 984



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8482 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลหนองหวา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพา แกวโศรก นางสาวยุพา แกวโศรก บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090020 03/09/2022 - -

8483 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลหนองหวา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไร ลือปญญา นางสาวอุไร ลือปญญา บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090021 03/09/2022 - -

8484 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลหนองหวา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูสิน สุขสุทธิ์ นายชูสิน สุขสุทธิ์ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090019 03/09/2022 - -

8485 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลเขาหินซอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสังคม ภิญโญยาง นางสังคม ภิญโญยาง บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090052 03/09/2022 - -

8486 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลเขาหินซอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลิศรา จารุจิตร นางสาววลิศรา จารุจิตร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090050 03/09/2022 - -

8487 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลเขาหินซอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาสินี เงินอยู นางสาววาสินี เงินอยู บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090053 03/09/2022 - -

หนา้ 985



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8488 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลเขาหินซอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุรีภรณ นามพันธ นางสุรีภรณ นามพันธ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090054 03/09/2022 - -

8489 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลเขาหินซอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิติ ใจจง นายอาทิติ ใจจง บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090051 03/09/2022 - -

8490 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลเมืองเกา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพรรณ ไชยสุวรรณ นางสาวพรพรรณ ไชยสุวรรณ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090034 03/09/2022 - -

8491 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลเมืองเกา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร คณที นางสาวศศิธร คณที บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090035 03/09/2022 - -

8492 ขออนุมัติซื่ อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง 5,844.40 5,844.40 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนา

นคร จํากัด

สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร 

จํากัด

สินคาดีมีคุณภาพ ราคา

มาตราฐาน

PR2800065090060 07/09/2022 - -

8493 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุที่ใชเพื่อ

อํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติงาน

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธานินทรการยนต หจก.ส.ธานินทรการยนต สินคาดีมีคุณภาพ ราคา

มาตราฐาน

PR2800065090062 13/09/2022 - -

8494 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี ศรีรัตนะ นางสาวสุภาวดี ศรีรัตนะ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090085 26/09/2022 - -

หนา้ 986



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8495 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลคลองหินปูน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชอบุปผา ทาปลัด นางสาวชอบุปผา ทาปลัด บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090104 26/09/2022 - -

8496 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลคลองหินปูน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัทยา นาจันทัศ นางสาวหัทยา นาจันทัศ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090106 26/09/2022 - -

8497 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลคลองหินปูน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัต พาดี นายธนวัต พาดี บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090105 26/09/2022 - -

8498 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลคลองหินปูน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฐมพล คลายศรี นายปฐมพล คลายศรี บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090107 26/09/2022 - -

8499 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลบานซอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญานิสา ปนแลว นางสาวญานิสา ปนแลว บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090115 26/09/2022 - -

8500 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลบานซอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนิสฬา ชัยพฤกษ

มงคล

นางสาวธนิสฬา ชัยพฤกษมงคล บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090116 26/09/2022 - -

หนา้ 987



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8501 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลบานซอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรประภา โอ

สถานนท

นางสาวพรประภา โอสถานนท บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090117 26/09/2022 - -

8502 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลบานซอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิรชา ศรีพุทธา นางสาววิรชา ศรีพุทธา บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090113 26/09/2022 - -

8503 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลบานซอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคหบดี พรมเผา นายคหบดี พรมเผา บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090114 26/09/2022 - -

8504 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประภัสสร ปาประเถ น.ส.ประภัสสร ปาประเถ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090100 26/09/2022 - -

8505 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา คําแกว นางสาวจินตนา คําแกว บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090099 26/09/2022 - -

8506 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววีรยา โงนลี นางสาววีรยา โงนลี บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090102 26/09/2022 - -

หนา้ 988



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8507 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน พงษจิตรภักดิ์ นางสาวเกวลิน พงษจิตรภักดิ์ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090097 26/09/2022 - -

8508 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลหนองหวา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรัสยา อรามศรี นางสาวจิรัสยา อรามศรี บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090088 26/09/2022 - -

8509 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลหนองหวา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา อรามศรี นางสาวจิราภา อรามศรี บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090089 26/09/2022 - -

8510 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลหนองหวา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนรารัตน ผาเจริญ นางสาวนรารัตน ผาเจริญ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090090 26/09/2022 - -

8511 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลหนองหวา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธิดา ทองดี นางสาวสุธิดา ทองดี บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090091 26/09/2022 - -

8512 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลเขาหินซอน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรกมล บุตรครอ นางสาวพรกมล บุตรครอ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090123 26/09/2022 - -

หนา้ 989



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8513 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลเขาหินซอน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ ดวงกงแสน นางสาวสิริลักษณ ดวงกงแสน บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090124 26/09/2022 - -

8514 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลเขาหินซอน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพริษฐ พิทักษตันสกุล นายพริษฐ พิทักษตันสกุล บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090125 26/09/2022 - -

8515 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลเมืองเกา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัญญา เสลารักษ นางสาวชัญญา เสลารักษ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090129 26/09/2022 - -

8516 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลเมืองเกา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวิชาดา โกสุระ นางสาวสุวิชาดา โกสุระ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090128 26/09/2022 - -

8517 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิณทิพย  กําไร นางสาวพิณทิพย  กําไร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090077 26/09/2022 - -

8518 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชวลิต ศรีจันทร นายชวลิต ศรีจันทร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090076 26/09/2022 - -

หนา้ 990



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8519 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวันพจน ทองนอก บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090080 26/09/2022 - -

8520 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระชัย หุนประการ นายวีระชัย หุนประการ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090078 26/09/2022 - -

8521 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลคลองหินปูน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวลี รุงประเสริฐกุล นางวลี รุงประเสริฐกุล บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090101 26/09/2022 - -

8522 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลคลองหินปูน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทฤฆนัญ วีรวรรณ นางสาวทฤฆนัญ วีรวรรณ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090103 26/09/2022 - -

8523 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลคลองหินปูน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา สิงหยะเมือง นางสุกัญญา สิงหยะเมือง บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090096 26/09/2022 - -

8524 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลคลองหินปูน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพร รุงประเสริฐกุล นายพร รุงประเสริฐกุล บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090098 26/09/2022 - -

หนา้ 991



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8525 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลบานซอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมัย แสงเพิ่ม นางสมัย แสงเพิ่ม บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090110 26/09/2022 - -

8526 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลบานซอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิดา เกิดดี นางสาวพนิดา เกิดดี บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090112 26/09/2022 - -

8527 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลบานซอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนัสนันท นันกาสี นางสาวมนัสนันท นันกาสี บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090108 26/09/2022 - -

8528 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลบานซอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงอรุณ เปลงผิว นางสาวรุงอรุณ เปลงผิว บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090109 26/09/2022 - -

8529 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลบานซอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ หาญคําจันทร นายอํานาจ หาญคําจันทร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090111 26/09/2022 - -

8530 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา  พรสวัสดิ์ นางขนิษฐา  พรสวัสดิ์ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090092 26/09/2022 - -

หนา้ 992



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8531 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส เเบนขุนทด นางสาวมธุรส เเบนขุนทด บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090093 26/09/2022 - -

8532 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิกร ยั่งยืน นายสิทธิกร ยั่งยืน บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090094 26/09/2022 - -

8533 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศักดิ์  โชติรัตนวรกุล นายอดิศักดิ์  โชติรัตนวรกุล บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090095 26/09/2022 - -

8534 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลหนองหวา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไร ลือปญญา นางสาวอุไร ลือปญญา บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090086 26/09/2022 - -

8535 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลหนองหวา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูสิน สุขสุทธิ์ นายชูสิน สุขสุทธิ์ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090082 26/09/2022 - -

8536 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลหนองหวา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิราภรณ สุขอินทร น.ส. จิราภรณ สุขอินทร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090079 26/09/2022 - -

หนา้ 993



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8537 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลหนองหวา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพา แกวโศรก นางสาวยุพา แกวโศรก บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090084 26/09/2022 - -

8538 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลเขาหินซอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสังคม ภิญโญยาง นางสังคม ภิญโญยาง บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090120 26/09/2022 - -

8539 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลเขาหินซอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลิศรา จารุจิตร นางสาววลิศรา จารุจิตร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090118 26/09/2022 - -

8540 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลเขาหินซอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาสินี เงินอยู นางสาววาสินี เงินอยู บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090121 26/09/2022 - -

8541 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลเขาหินซอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุรีภรณ นามพันธ นางสุรีภรณ นามพันธ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090122 26/09/2022 - -

8542 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลเขาหินซอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิติ ใจจง นายอาทิติ ใจจง บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090119 26/09/2022 - -

หนา้ 994



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8543 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลเมืองเกา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพรรณ ไชยสุวรรณ นางสาวพรพรรณ ไชยสุวรรณ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090126 26/09/2022 - -

8544 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลเมืองเกา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร คณที นางสาวศศิธร คณที บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090127 26/09/2022 - -

8545 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธาสินี สายเพ็ชร นางสาวสุธาสินี สายเพ็ชร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090083 26/09/2022 - -

8546 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนภา บัวคําศรี นางสาวพรนภา บัวคําศรี บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090081 26/09/2022 - -

8547 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภมาส สีหามาตย นางสาวศุภมาส สีหามาตย บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาต่ําสุด

PR2800065090087 26/09/2022 - -

8548 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนา

นคร จํากัด

สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร 

จํากัด

สินคาดี มีคุณภาพ ราคา

มาตราฐาน

PR3300065090003 01/09/2022 - -

หนา้ 995



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8549 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลโคกปฆอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กัญญาณัฐ ปราบรัตน น.ส.กัญญาณัฐ ปราบรัตน บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090011 02/09/2022 - -

8550 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลโคกปฆอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ  สาธุชน นางสาวศิริลักษณ  สาธุชน บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090015 02/09/2022 - -

8551 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลโคกปฆอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรวัฒน คงเมือง นายกรวัฒน คงเมือง บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090014 02/09/2022 - -

8552 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลโคกปฆอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประณัย โพธิ์ประสาท นายประณัย โพธิ์ประสาท PR3300065090012 02/09/2022 - -

8553 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลโคกปฆอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพล อัศวนิก นายวรพล อัศวนิก บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090013 02/09/2022 - -

8554 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสาร

จากเครื่องถายเอกสาร

7,231.38 7,231.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด บริษัท เมธานนท จํากัด บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090005 02/09/2022 - -

หนา้ 996



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8555 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลโคกปฆอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุวารี ขันแกว น.ส.สุวารี ขันแกว บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090009 02/09/2022 - -

8556 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลโคกปฆอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย สิงหไชยนาถ นายฉัตรชัย สิงหไชยนาถ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090007 02/09/2022 - -

8557 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลโคกปฆอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชํานาญ ชาญกิจ นายชํานาญ ชาญกิจ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090006 02/09/2022 - -

8558 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลโคกปฆอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร คิดถูก นายพลากร คิดถูก บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090010 02/09/2022 - -

8559 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลโคกปฆอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รติพร พยุงวงศ น.ส.รติพร พยุงวงศ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090008 02/09/2022 - -

8560 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลคลองใหญ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนนันท ยศรุงเรือง น.ส.ธนนันท ยศรุงเรือง บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090021 03/09/2022 - -

หนา้ 997



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8561 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ทาขาม

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ประทุมสูตร นายสมชาย ประทุมสูตร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090028 03/09/2022 - -

8562 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลคลองใหญ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิมพวิภา สวัสดี น.ส.วิมพวิภา สวัสดี บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090025 03/09/2022 - -

8563 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลคลองใหญ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธัชชัย จันทรวิวัฒน นายธัชชัย จันทรวิวัฒน บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090022 03/09/2022 - -

8564 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลคลองใหญ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิพัฒน ปานเพชร นายพิพัฒน ปานเพชร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090023 03/09/2022 - -

8565 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลทาเกวียน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชวัลรัตน สุริยจันทร น.ส. ชวัลรัตน สุริยจันทร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090061 03/09/2022 - -

8566 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลทาเกวียน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ตรงตาม

คํา

นางสาวกนกวรรณ ตรงตามคํา บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090060 03/09/2022 - -

หนา้ 998



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8567 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลทาเกวียน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภัสรา เที่ยงพาน นางสาวอภัสรา เที่ยงพาน บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090063 03/09/2022 - -

8568 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลทาเกวียน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยะ ยืนยั่ง นายสุริยะ ยืนยั่ง บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090062 03/09/2022 - -

8569 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลวังทอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา เกณฑสาคู นางสาวณัฐธิดา เกณฑสาคู บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090046 03/09/2022 - -

8570 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลวังทอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิชธาวัลย ทองสืบ นางสาวนิชธาวัลย ทองสืบ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090044 03/09/2022 - -

8571 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลวังทอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาทิตยา บุญอินทร นางสาววาทิตยา บุญอินทร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090045 03/09/2022 - -

8572 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลวังทอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐฐินันท ทองพราว นายณัฐฐินันท ทองพราว บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090047 03/09/2022 - -

หนา้ 999



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8573 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลวังทอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนวมินทร หงษทอง นายนวมินทร หงษทอง บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090043 03/09/2022 - -

8574 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลวัฒนานคร

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภารัตน จงกิติ

วงศ

นางสาวประภารัตน จงกิติวงศ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090071 03/09/2022 - -

8575 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลวัฒนานคร

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ ปางเดิม นางสาววราภรณ ปางเดิม บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090070 03/09/2022 - -

8576 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลวัฒนานคร

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนาธิป เกียเตะ นายชนาธิป เกียเตะ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090068 03/09/2022 - -

8577 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลวัฒนานคร

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูเกียรติ สารกาญจน นายชูเกียรติ สารกาญจน บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090069 03/09/2022 - -

8578 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขวัญเรือน มั่งคั่ง น.ส. ขวัญเรือน มั่งคั่ง บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090052 03/09/2022 - -

หนา้ 1000



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8579 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน สุภสร นางสาวฐิติรัตน สุภสร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090053 03/09/2022 - -

8580 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร พุฒพันธ นางสาวประภัสสร พุฒพันธ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090054 03/09/2022 - -

8581 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภธิดา สมัยกุล นางสาวสุภธิดา สมัยกุล บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090055 03/09/2022 - -

8582 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลไทยอุดม

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณีย กาทอง นางสาวกฤษณีย กาทอง บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090076 03/09/2022 - -

8583 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลไทยอุดม

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติวรา ปราณีบุตร นางสาวกิตติวรา ปราณีบุตร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090077 03/09/2022 - -

8584 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลไทยอุดม

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา ภักดีไทย นางสาวปวีณา ภักดีไทย บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090079 03/09/2022 - -

หนา้ 1001



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8585 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลไทยอุดม

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยชนะ ออนละมูล นายชัยชนะ ออนละมูล บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090078 03/09/2022 - -

8586 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต ทา

ขาม

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มิ่งขวัญ หงสขจรนันท น.ส.มิ่งขวัญ หงสขจรนันท บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090037 03/09/2022 - -

8587 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต ทา

ขาม

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุวิชาดา มะนาวหวาน น.ส.สุวิชาดา มะนาวหวาน บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090033 03/09/2022 - -

8588 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต ทา

ขาม

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิญญา รุจาคม น.ส.อภิญญา รุจาคม บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090035 03/09/2022 - -

8589 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต ทา

ขาม

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อลิสา เจนนินษ น.ส.อลิสา เจนนินษ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090036 03/09/2022 - -

8590 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต ทา

ขาม

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพัฒน สาพิมพ นายณัฐพัฒน สาพิมพ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090032 03/09/2022 - -

หนา้ 1002



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8591 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลคลองใหญ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปรียาภรณ ปองหมู น.ส.ปรียาภรณ ปองหมู บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090017 03/09/2022 - -

8592 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลคลองใหญ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางตุกตา ชาญกิจ นางตุกตา ชาญกิจ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090016 03/09/2022 - -

8593 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลคลองใหญ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรา ปองหมู นางอมรา ปองหมู บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090019 03/09/2022 - -

8594 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลคลองใหญ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเสาวรีย โรจนพานิช นางเสาวรีย โรจนพานิช บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090018 03/09/2022 - -

8595 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลคลองใหญ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกพล จันทรขางแรม นายเอกพล จันทรขางแรม บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090020 03/09/2022 - -

8596 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลทาเกวียน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกําไร แหวนประเสริฐ นางสาวกําไร แหวนประเสริฐ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090056 03/09/2022 - -

หนา้ 1003



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8597 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลทาเกวียน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรสสุคนธ ประดิษฐ

รอด

นางสาวรสสุคนธ ประดิษฐรอด บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090058 03/09/2022 - -

8598 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลทาเกวียน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรภัทร บุญจันทร นางสาวสิรภัทร บุญจันทร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090059 03/09/2022 - -

8599 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลทาเกวียน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชัย ชัยชุมพร นายพิชัย ชัยชุมพร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090057 03/09/2022 - -

8600 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลวังทอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวพา รีไพโรจน นางยุวพา รีไพโรจน บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090041 03/09/2022 - -

8601 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลวังทอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา สุวรัตน นางสาวจิราภา สุวรัตน บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090038 03/09/2022 - -

8602 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลวังทอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนากร จันทรมี นางสาวรัตนากร จันทรมี บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090042 03/09/2022 - -

หนา้ 1004



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8603 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลวังทอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเดนใจ จิตตประเสริฐ นางสาวเดนใจ จิตตประเสริฐ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090039 03/09/2022 - -

8604 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลวังทอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษพิสุทธิ์ ภักดีสุข นายพงษพิสุทธิ์ ภักดีสุข บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090040 03/09/2022 - -

8605 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลวัฒนานคร

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา สิทธิชาติ นางสาวจิราภา สิทธิชาติ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090064 03/09/2022 - -

8606 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลวัฒนานคร

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงสมร ถาวรผล นางสาวดวงสมร ถาวรผล บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090065 03/09/2022 - -

8607 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลวัฒนานคร

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวัจณี เวียงสมุทร นางสาวสุวัจณี เวียงสมุทร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090067 03/09/2022 - -

8608 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลวัฒนานคร

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายราเมศร บัวผาย นายราเมศร บัวผาย บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090066 03/09/2022 - -

หนา้ 1005



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8609 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกันยา จอมเกาะ นางสาวสุกันยา จอมเกาะ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090050 03/09/2022 - -

8610 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ คงไพฑูรย นางสาวอรวรรณ คงไพฑูรย บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090051 03/09/2022 - -

8611 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูริช นุชพงษ นายภูริช นุชพงษ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090048 03/09/2022 - -

8612 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ พุฒพันธ นายวรวุฒิ พุฒพันธ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090049 03/09/2022 - -

8613 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลไทยอุดม

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรักชนก แสงตาเนตร นางสาวรักชนก แสงตาเนตร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090075 03/09/2022 - -

8614 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลไทยอุดม

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษณ ถาวรผล นายจักรกฤษณ ถาวรผล บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090072 03/09/2022 - -

หนา้ 1006



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8615 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลไทยอุดม

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนทร ทองสําโรง นายสุนทร ทองสําโรง บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090074 03/09/2022 - -

8616 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลไทยอุดม

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภราช พวงธนสาร นายสุภราช พวงธนสาร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090073 03/09/2022 - -

8617 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ทาขาม

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปนัดดา ทิพยภาคิน น.ส.ปนัดดา ทิพยภาคิน บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090026 03/09/2022 - -

8618 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ทาขาม

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุชาดา จันทรขางแรม น.ส.สุชาดา จันทรขางแรม บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090029 03/09/2022 - -

8619 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ทาขาม

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุดาวรรณ พันธสนิท นางสุดาวรรณ พันธสนิท บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090030 03/09/2022 - -

8620 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ทาขาม

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพืชมงคล สุขเกษม นายพืชมงคล สุขเกษม บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090027 03/09/2022 - -

หนา้ 1007



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8621 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลคลองใหญ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิไลพร นาวงษ น.ส.พิไลพร นาวงษ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090024 03/09/2022 - -

8622 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุโครงการการ

บริการใหคําปรึกษาและถายทอดองคความรู

ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู

ชุมชนรวมกับภาคีเครือขายแบบบูณาการ 

ภายใตเครือขายคลินิกเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง รานลานแชมปอิงคเจ็ท รานลานแชมปอิงคเจ็ท สินคาดี มีคุณภาพ ราคา

มาตราฐาน

PR3300065090093 12/09/2022 - -

8623 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางจัดทําแผน

พับและสื่อประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตร

และสังคมศาสตรในการแนะแนวการศึกษา

ตอปการศึกษา 2566

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง รานลานแชมปอิงคเจ็ท รานลานแชมปอิงคเจ็ท สินคาดี มีคุณภาพ ราคา

มาตราฐาน

PR3300065090096 13/09/2022 - -

8624 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาของที่ระลึกเพื่อ

ประชาสัมพันธ แนะแนวการศึกษาตอ ป

การศึกษา 2566 ของคณะวิทยาศาสตรและ

สังคมศาสตร

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง รานลานแชมปอิงคเจ็ท รานลานแชมปอิงคเจ็ท สินคาดี มีคุณภาพ ราคา

มาตราฐาน

PR3300065090095 13/09/2022 - -

8625 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคากระดาษ A4 

สําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนของ

คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน บี พี  เพื่อนนักเรียน ราน บี พี  เพื่อนนักเรียน สินคาดี มีคุณภาพ ราคา

มาตราฐาน

PR3300065090094 13/09/2022 - -

8626 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมารถตู 

สําหรับโครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัด

แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมประจําป 

Huawei Connect 2022

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสํารวย อําพร นายสํารวย อําพร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090104 16/09/2022 - -

หนา้ 1008



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8627 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลคลองใหญ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนนันท ยศรุงเรือง น.ส.ธนนันท ยศรุงเรือง บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090126 26/09/2022 - -

8628 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลโคกปฆอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร คิดถูก นายพลากร คิดถูก บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090135 26/09/2022 - -

8629 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลคลองใหญ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิมพวิภา สวัสดี น.ส.วิมพวิภา สวัสดี บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090130 26/09/2022 - -

8630 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลคลองใหญ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธัชชัย จันทรวิวัฒน นายธัชชัย จันทรวิวัฒน บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090127 26/09/2022 - -

8631 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลคลองใหญ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิพัฒน ปานเพชร นายพิพัฒน ปานเพชร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090128 26/09/2022 - -

8632 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลทาขาม

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มิ่งขวัญ หงสขจรนันท น.ส.มิ่งขวัญ หงสขจรนันท บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090117 26/09/2022 - -

หนา้ 1009



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8633 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลทาขาม

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุวิชาดา มะนาวหวาน น.ส.สุวิชาดา มะนาวหวาน บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090114 26/09/2022 - -

8634 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลทาขาม

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิญญา รุจาคม น.ส.อภิญญา รุจาคม บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090115 26/09/2022 - -

8635 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลทาขาม

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อลิสา เจนนินษ น.ส.อลิสา เจนนินษ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090116 26/09/2022 - -

8636 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลทาขาม

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพัฒน สาพิมพ นายณัฐพัฒน สาพิมพ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090113 26/09/2022 - -

8637 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลโคกปฆอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กัญญาณัฐ ปราบรัตน น.ส.กัญญาณัฐ ปราบรัตน บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090136 26/09/2022 - -

8638 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลโคกปฆอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ  สาธุชน นางสาวศิริลักษณ  สาธุชน บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090140 26/09/2022 - -

หนา้ 1010



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8639 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลโคกปฆอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรวัฒน คงเมือง นายกรวัฒน คงเมือง บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090139 26/09/2022 - -

8640 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลโคกปฆอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประณัย โพธิ์ประสาท นายประณัย โพธิ์ประสาท บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090137 26/09/2022 - -

8641 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลโคกปฆอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพล อัศวนิก นายวรพล อัศวนิก บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090138 26/09/2022 - -

8642 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลคลองใหญ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปรียาภรณ ปองหมู น.ส.ปรียาภรณ ปองหมู บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090120 26/09/2022 - -

8643 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลคลองใหญ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางตุกตา ชาญกิจ นางตุกตา ชาญกิจ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090119 26/09/2022 - -

8644 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลคลองใหญ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรา ปองหมู นางอมรา ปองหมู บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090124 26/09/2022 - -

หนา้ 1011



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8645 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลคลองใหญ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเสาวรีย โรจนพานิช นางเสาวรีย โรจนพานิช บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090123 26/09/2022 - -

8646 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลคลองใหญ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกพล จันทรขางแรม นายเอกพล จันทรขางแรม บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090125 26/09/2022 - -

8647 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลทาขาม

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปนัดดา ทิพยภาคิน น.ส.ปนัดดา ทิพยภาคิน บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090108 26/09/2022 - -

8648 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลทาขาม

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุชาดา จันทรขางแรม น.ส.สุชาดา จันทรขางแรม บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090111 26/09/2022 - -

8649 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลทาขาม

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุดาวรรณ พันธสนิท นางสุดาวรรณ พันธสนิท บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090112 26/09/2022 - -

8650 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลทาขาม

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพืชมงคล สุขเกษม นายพืชมงคล สุขเกษม บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090109 26/09/2022 - -

หนา้ 1012



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8651 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลทาขาม

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ประทุมสูตร นายสมชาย ประทุมสูตร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090110 26/09/2022 - -

8652 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลโคกปฆอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รติพร พยุงวงศ น.ส.รติพร พยุงวงศ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090133 26/09/2022 - -

8653 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลโคกปฆอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุวารี ขันแกว น.ส.สุวารี ขันแกว บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090134 26/09/2022 - -

8654 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลโคกปฆอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย สิงหไชยนาถ นายฉัตรชัย สิงหไชยนาถ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090132 26/09/2022 - -

8655 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลโคกปฆอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชํานาญ ชาญกิจ นายชํานาญ ชาญกิจ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090131 26/09/2022 - -

8656 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลคลองใหญ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิไลพร นาวงษ น.ส.พิไลพร นาวงษ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090129 26/09/2022 - -

หนา้ 1013



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8657 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลวังทอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา เกณฑสาคู นางสาวณัฐธิดา เกณฑสาคู บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090149 27/09/2022 - -

8658 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลวังทอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิชธาวัลย ทองสืบ นางสาวนิชธาวัลย ทองสืบ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090147 27/09/2022 - -

8659 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลวังทอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาทิตยา บุญอินทร นางสาววาทิตยา บุญอินทร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090148 27/09/2022 - -

8660 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลวังทอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐฐินันท ทองพราว นายณัฐฐินันท ทองพราว บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090150 27/09/2022 - -

8661 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  บัณฑิต 

ตําบลวังทอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนวมินทร หงษทอง นายนวมินทร หงษทอง บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090146 27/09/2022 - -

8662 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลทาเกวียน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกําไร แหวนประเสริฐ นางสาวกําไร แหวนประเสริฐ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090152 27/09/2022 - -

หนา้ 1014



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8663 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลทาเกวียน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรสสุคนธ ประดิษฐ

รอด

นางสาวรสสุคนธ ประดิษฐรอด บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090154 27/09/2022 - -

8664 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลทาเกวียน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรภัทร บุญจันทร นางสาวสิรภัทร บุญจันทร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090155 27/09/2022 - -

8665 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลทาเกวียน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชัย ชัยชุมพร นายพิชัย ชัยชุมพร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090153 27/09/2022 - -

8666 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลวังทอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวพา รีไพโรจน นางยุวพา รีไพโรจน บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090144 27/09/2022 - -

8667 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลวังทอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา สุวรัตน นางสาวจิราภา สุวรัตน บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090141 27/09/2022 - -

8668 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลวังทอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนากร จันทรมี นางสาวรัตนากร จันทรมี บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090145 27/09/2022 - -

หนา้ 1015



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8669 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลวังทอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเดนใจ จิตตประเสริฐ นางสาวเดนใจ จิตตประเสริฐ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090142 27/09/2022 - -

8670 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประชาชน 

ตําบลวังทอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษพิสุทธิ์ ภักดีสุข นายพงษพิสุทธิ์ ภักดีสุข บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090143 27/09/2022 - -

8671 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลวัฒนานคร

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภารัตน จงกิติ

วงศ

นางสาวประภารัตน จงกิติวงศ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090167 27/09/2022 - -

8672 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลวัฒนานคร

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ ปางเดิม นางสาววราภรณ ปางเดิม บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090166 27/09/2022 - -

8673 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลวัฒนานคร

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนาธิป เกียเตะ นายชนาธิป เกียเตะ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090164 27/09/2022 - -

8674 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลวัฒนานคร

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูเกียรติ สารกาญจน นายชูเกียรติ สารกาญจน บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090165 27/09/2022 - -

หนา้ 1016



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8675 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขวัญเรือน มั่งคั่ง น.ส. ขวัญเรือน มั่งคั่ง บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090172 27/09/2022 - -

8676 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน สุภสร นางสาวฐิติรัตน สุภสร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090173 27/09/2022 - -

8677 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร พุฒพันธ นางสาวประภัสสร พุฒพันธ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090174 27/09/2022 - -

8678 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภธิดา สมัยกุล นางสาวสุภธิดา สมัยกุล บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090175 27/09/2022 - -

8679 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลไทยอุดม

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณีย กาทอง นางสาวกฤษณีย กาทอง บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090180 27/09/2022 - -

8680 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลไทยอุดม

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติวรา ปราณีบุตร นางสาวกิตติวรา ปราณีบุตร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090181 27/09/2022 - -

หนา้ 1017



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8681 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลไทยอุดม

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา ภักดีไทย นางสาวปวีณา ภักดีไทย บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090183 27/09/2022 - -

8682 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) บัณฑิต 

ตําบลไทยอุดม

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยชนะ ออนละมูล นายชัยชนะ ออนละมูล บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090182 27/09/2022 - -

8683 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลวัฒนานคร

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา สิทธิชาติ นางสาวจิราภา สิทธิชาติ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090160 27/09/2022 - -

8684 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลวัฒนานคร

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงสมร ถาวรผล นางสาวดวงสมร ถาวรผล บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090161 27/09/2022 - -

8685 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลวัฒนานคร

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวัจณี เวียงสมุทร นางสาวสุวัจณี เวียงสมุทร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090163 27/09/2022 - -

8686 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลวัฒนานคร

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายราเมศร บัวผาย นายราเมศร บัวผาย บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090162 27/09/2022 - -

หนา้ 1018



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8687 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกันยา จอมเกาะ นางสาวสุกันยา จอมเกาะ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090170 27/09/2022 - -

8688 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ คงไพฑูรย นางสาวอรวรรณ คงไพฑูรย บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090171 27/09/2022 - -

8689 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูริช นุชพงษ นายภูริช นุชพงษ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090168 27/09/2022 - -

8690 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ พุฒพันธ นายวรวุฒิ พุฒพันธ บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090169 27/09/2022 - -

8691 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลไทยอุดม

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรักชนก แสงตาเนตร นางสาวรักชนก แสงตาเนตร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090179 27/09/2022 - -

8692 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลไทยอุดม

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษณ ถาวรผล นายจักรกฤษณ ถาวรผล บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090176 27/09/2022 - -

หนา้ 1019



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8693 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลไทยอุดม

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนทร ทองสําโรง นายสุนทร ทองสําโรง บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090178 27/09/2022 - -

8694 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมา

บุคคลปฏิบัติงานสําหรับโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประชาชน 

ตําบลไทยอุดม

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภราช พวงธนสาร นายสุภราช พวงธนสาร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090177 27/09/2022 - -

8695 เพื่อใชเปนคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

สําหรับโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG)  ประชาชน ตําบลทาเกวียน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชวัลรัตน สุริยจันทร น.ส. ชวัลรัตน สุริยจันทร บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090157 27/09/2022 - -

8696 เพื่อใชเปนคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

สําหรับโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG)  ประชาชน ตําบลทาเกวียน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ตรงตาม

คํา

นางสาวกนกวรรณ ตรงตามคํา บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090156 27/09/2022 - -

8697 เพื่อใชเปนคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

สําหรับโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG)  ประชาชน ตําบลทาเกวียน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภัสรา เที่ยงพาน นางสาวอภัสรา เที่ยงพาน บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090159 27/09/2022 - -

8698 เพื่อใชเปนคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

สําหรับโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG)  ประชาชน ตําบลทาเกวียน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยะ ยืนยั่ง นายสุริยะ ยืนยั่ง บริการดีมีคุณภาพ คุณสมบัติ

ตามที่ตองการ ราคาตรงตาม

มาตราฐาน

PR3300065090158 27/09/2022 - -

8699 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง โกมล ฤทธิ์งาม โกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000243 3 ต.ค. 65 - -

8700 ซื้อน้ํามันรถจักรยานยนตของคณะ 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคา

ปลีก จํากัด (มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000244 3 ต.ค. 65 - -

หนา้ 1020



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8701 จางเหมายานพาหนะ จํานวน 2 คัน 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง อลงกรณ อับดุลลาร อลงกรณ อับดุลลาร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000245 3 ต.ค. 65 - -

8702 จางจัดทําปายประชาสัมพันธ 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ส.ทอง

เจริญรุงเรือง อิงคเจ็ท

หางหุนสวนจํากัด ส.ทอง

เจริญรุงเรือง อิงคเจ็ท

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000246 3 ต.ค. 65 - -

8703 คาจางเหมาทําความสะอาด (ต.ค. 2565) 

คาจางเหมาทําความสะอาด (พ.ย. 2565) 

คาจางเหมาทําความสะอาด (ธ.ค. 2565) 

คาจางเหมาทําความสะอาด (ม.ค. 2566) 

คาจางเหมาทําความสะอาด (ก.พ. 2566) 

คาจางเหมาทําความสะอาด (ม.ีค. 2566) 

คาจางเหมาทําความสะอาด (เม.ย. 2566) 

คาจางเหมาทําความสะอาด (พ.ค. 2566) 

คาจางเหมาทําความสะอาด (ม.ิย. 2566) 

คาจางเหมาทําความสะอาด (ก.ค. 2566) 

คาจางเหมาทําความสะอาด (ส.ค. 2566) 

คาจางเหมาทําความสะอาด (ก.ย. 2566)

99,600.00 99,600.- เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บ.ีเจ.

เซอรวิส 2018

หางหุนสวนจํากัด บ.ีเจ.เซอรวิส 

2018

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PO0206065100037 06/10/2021 - -

8704 การจางงาน งวดที่ 1 การจางงาน งวดที่ 2 

การจางงาน งวดที่ 3 การจางงาน งวดที่ 4 

การจางงาน งวดที่ 5 การจางงาน งวดที่ 6 

การจางงาน งวดที่ 7 การจางงาน งวดที่ 8 

การจางงาน งวดที่ 9 การจางงาน งวดที่ 10 

การจางงาน งวดที่ 11 การจางงาน งวดที่ 12

190,800.00 190,800.00 เฉพาะเจาะจง รฐนนธ วงษกวีวัฒนกูล รฐนนธ วงษกวีวัฒนกูล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000250 3 ต.ค. 65 - -

8705 การจางงาน งวดที่ 1 การจางงาน งวดที่ 2 

การจางงาน งวดที่ 3 การจางงาน งวดที่ 4 

การจางงาน งวดที่ 5 การจางงาน งวดที่ 6 

การจางงาน งวดที่ 7 การจางงาน งวดที่ 8 

การจางงาน งวดที่ 9 การจางงาน งวดที่ 10 

การจางงาน งวดที่ 11 การจางงาน งวดที่ 12

216,000.00 216,000.00 เฉพาะเจาะจง สุดารัตน ชื่นศิริ สุดารัตน ชื่นศิริ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000251 3 ต.ค. 65 - -

หนา้ 1021



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8706 คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร (ต.ค. 65) คาเชา

เครื่องคอมพิวเตอร (พ.ย. 65) คาเชาเครื่อง

คอมพิวเตอร (ธ.ค. 65) คาเชาเครื่อง

คอมพิวเตอร (ม.ค. 66) คาเชาเครื่อง

คอมพิวเตอร (ก.พ. 66) คาเชาเครื่อง

คอมพิวเตอร (ม.ีค. 66) คาเชาเครื่อง

คอมพิวเตอร (เม.ย. 66) คาเชาเครื่อง

คอมพิวเตอร (พ.ค. 66) คาเชาเครื่อง

คอมพิวเตอร (ม.ิย. 66) คาเชาเครื่อง

คอมพิวเตอร (ก.ค. 66) คาเชาเครื่อง

คอมพิวเตอร (ส.ค. 66) คาเชาเครื่อง

คอมพิวเตอร (ก.ย. 66)

72,000.00 72,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000252 4 ต.ค. 65 - -

8707 คาจางกําจัดปลวก (ธ.ค. 65) คาจางกําจัด

ปลวก (ม.ีค. 66) คาจางกําจัดปลวก (ม.ิย. 

66) คาจางกําจัดปลวก (ก.ย. 66)

15,840.00 15,840.- เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเออี (เทรดดิ้ง) จํากัด บริษัท พีเออี (เทรดดิ้ง) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000253 4 ต.ค. 65 - -

8708 การจางงานงวดที่ 1 การจางงานงวดที่ 2 การ

จางงานงวดที่ 3 การจางงานงวดที่ 4 การจาง

งานงวดที่ 5 การจางงานงวดที่ 6 การจางงาน

งวดที่ 7 การจางงานงวดที่ 8 การจางงาน

งวดที่ 9 การจางงานงวดที่ 10 การจางงาน

งวดที่ 11 การจางงานงวดที่ 12

108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง วสันต บุญประภา วสันต บุญประภา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000254 4 ต.ค. 65 - -

8709 การจางงานงวดที่ 1 การจางงานงวดที่ 2 การ

จางงานงวดที่ 3 การจางงานงวดที่ 4 การจาง

งานงวดที่ 5 การจางงานงวดที่ 6 การจางงาน

งวดที่ 7 การจางงานงวดที่ 8 การจางงาน

งวดที่ 9 การจางงานงวดที่ 10 การจางงาน

งวดที่ 11 การจางงานงวดที่ 12

120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง ผกา มีสกุล ผกา มีสกุล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PO0206065100036 18/10/2021 - -

หนา้ 1022



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8710 การจางงานงวดที่ 1 การจางงานงวดที่ 2 การ

จางงานงวดที่ 3 การจางงานงวดที่ 4 การจาง

งานงวดที่ 5 การจางงานงวดที่ 6 การจางงาน

งวดที่ 7 การจางงานงวดที่ 8 การจางงาน

งวดที่ 9 การจางงานงวดที่ 10 การจางงาน

งวดที่ 11 การจางงานงวดที่ 12

120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง ยัง ปดคํา ยัง ปดคํา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000256 4 ต.ค. 65 - -

8711 การจางงานงวดที่ 1 การจางงานงวดที่ 2 การ

จางงานงวดที่ 3 การจางงานงวดที่ 4 การจาง

งานงวดที่ 5 การจางงานงวดที่ 6 การจางงาน

งวดที่ 7 การจางงานงวดที่ 8 การจางงาน

งวดที่ 9 การจางงานงวดที่ 10 การจางงาน

งวดที่ 11 การจางงานงวดที่

120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง อุทัย ขาวสําลี อุทัย ขาวสําลี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000257 4 ต.ค. 65 - -

8712 การจางงานงวดที่ 1 การจางงานงวดที่ 2 การ

จางงานงวดที่ 3 การจางงานงวดที่ 4 การจาง

งานงวดที่ 5 การจางงานงวดที่ 6 การจางงาน

งวดที่ 7 การจางงานงวดที่ 8 การจางงาน

งวดที่ 9 การจางงานงวดที่ 10 การจางงาน

งวดที่ 11 การจางงานงวดที่ 12

264,000.00 264,000.00 เฉพาะเจาะจง ธนพล ปนแกว ธนพล ปนแกว เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000258 4 ต.ค. 65 - -

8713 การจางงานงวดที่ 1 การจางงานงวดที่ 2 การ

จางงานงวดที่ 3 การจางงานงวดที่ 4 การจาง

งานงวดที่ 5 การจางงานงวดที่ 6 การจางงาน

งวดที่ 7 การจางงานงวดที่ 8 การจางงาน

งวดที่ 9 การจางงานงวดที่ 10 การจางงาน

งวดที่ 11 การจางงานงวดที่ 12

180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง ชนนทร กวีวัฒนวงศ ชนนทร กวีวัฒนวงศ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PO0206064100002 07/10/2020 - -

8714 การจางงานงวดที่ 1 การจางงานงวดที่ 2 การ

จางงานงวดที่ 3 การจางงานงวดที่ 4 การจาง

งานงวดที่ 5 การจางงานงวดที่ 6 การจางงาน

งวดที่ 7 การจางงานงวดที่ 8 การจางงาน

งวดที่ 9 การจางงานงวดที่ 10 การจางงาน

งวดที่ 11 การจางงานงวดที่ 12

264,000.00 264,000.00 เฉพาะเจาะจง ศุธาศินี บุญเกาะ ศุธาศินี บุญเกาะ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000260 4 ต.ค. 65 - -

หนา้ 1023



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8715 การจางงานงวดที่ 1 การจางงานงวดที่ 2 การ

จางงานงวดที่ 3 การจางงานงวดที่ 4 การจาง

งานงวดที่ 5 การจางงานงวดที่ 6 การจางงาน

งวดที่ 7 การจางงานงวดที่ 8 การจางงาน

งวดที่ 9 การจางงานงวดที่ 10 การจางงาน

งวดที่ 11 การจางงานงวดที่ 12

216,000.00 216,000.00 เฉพาะเจาะจง พิชิตชัย ผดุงประเสริฐ พิชิตชัย ผดุงประเสริฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000261 4 ต.ค. 65 - -

8716 เชาคอมพิวเตอรงวดที่ 1 เชาคอมพิวเตอร

งวดที่ 2 เชาคอมพิวเตอรงวดที่ 3 เชา

คอมพิวเตอรงวดที่ 4 เชาคอมพิวเตอรงวดที่ 

5 เชาคอมพิวเตอรงวดที่ 6 เชาคอมพิวเตอร

งวดที่ 7 เชาคอมพิวเตอรงวดที่ 8 เชา

คอมพิวเตอรงวดที่ 9 เชาคอมพิวเตอรงวดที่ 

10 เชาคอมพิวเตอรงวดที่ 11 เชา

คอมพิวเตอรงวดที่ 12

264,600.00 264,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000262 4 ต.ค. 65 - -

8717 จางเหมาทําความสะอาด จางเหมาทําความ

สะอาด จางเหมาทําความสะอาด จางเหมา

ทําความสะอาด จางเหมาทําความสะอาด 

จางเหมาทําความสะอาด จางเหมาทําความ

สะอาด จางเหมาทําความสะอาด จางเหมา

ทําความสะอาด จางเหมาทําความสะอาด 

จางเหมาทําความสะอาด จางเหมาทําความ

สะอาด

150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บ.ีเจ.

เซอรวิส 2018

หางหุนสวนจํากัด บ.ีเจ.เซอรวิส 

2018

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000263 4 ต.ค. 65 - -

8718 จัดทําเลมคูมืออาจารยพี่เลี้ยง จัดทําแบบแระ

เมินสําหรับพี่เลี้ยง

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานคอมพิวเตอร ราน บานคอมพิวเตอร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000264 4 ต.ค. 65 - -

หนา้ 1024



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8719 งานบริการทําความสะอาด งวดที่ 1 งาน

บริการทําความสะอาด งวดที่ 2 งานบริการ

ทําความสะอาด งวดที่ 3 งานบริการทําความ

สะอาด งวดที่ 4 งานบริการทําความสะอาด 

งวดที่ 5 งานบริการทําความสะอาด งวดที่ 6 

งานบริการทําความสะอาด งวดที่ 7 งาน

บริการทําความสะอาด งวดที่ 8 งานบริการ

ทําความสะอาด งวดที่ 9 งานบริการทําความ

สะอาด งวดที่ 10 งานบริการทําความสะอาด

 งวดที่ 11 งานบริการทําความสะอาด งวดที่ 

12

134,520.00 134,520.00 เฉพาะเจาะจง ทองใบ เอี่ยมสิทธิ์ ทองใบ เอี่ยมสิทธิ์ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000265 3 ต.ค. 65 - -

8720 น้ํามันแกสโซฮอล 95 จํานวน 2.880 ลิตร 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด

บริษัท ปตท.น้ํามันและการคาปลีก

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000266 4 ต.ค. 65 - -

8721 เครื่องถายเอกสาร เดือน ต.ค.65 เครื่องถาย

เอกสาร เดือน พ.ย.65 เครื่องถายเอกสาร 

เดือน ธ.ค.65 เครื่องถายเอกสาร เดือน ม.ค.

66 เครื่องถายเอกสาร เดือน ก.พ.66 เครื่อง

ถายเอกสาร เดือน ม.ีค.66 เครื่องถายเอกสาร

 เดือน เม.ย.66 เครื่องถายเอกสาร เดือน 

พ.ค.66 เครื่องถายเอกสาร เดือน ม.ิย.66 

เครื่องถายเอกสาร เดือน ก.ค.66 เครื่องถาย

เอกสาร เดือน ส.ค.66 เครื่องถายเอกสาร 

เดือน ก.ย.66

490,000.00 490,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส 

กอปปเออร จํากัด

บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปป

เออร จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000267 4 ต.ค. 65 - -

หนา้ 1025



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8722 จางเหมาบริการปองกันกําจัดปลวก จาง

เหมาบริการปองกันกําจัดปลวก จางเหมา

บริการปองกันกําจัดปลวก จางเหมาบริการ

ปองกันกําจัดปลวก จางเหมาบริการปองกัน

กําจัดปลวก จางเหมาบริการปองกันกําจัด

ปลวก จางเหมาบริการปองกันกําจัดปลวก 

จางเหมาบริการปองกันกําจัดปลวก จาง

เหมาบริการปองกันกําจัดปลวก จางเหมา

บริการปองกันกําจัดปลวก จางเหมาบริการ

ปองกันกําจัดปลวก จางเหมาบริการปองกัน

กําจัดปลวก

336,000.00 336,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร เซอรวิส 

(2009) จํากัด

บริษัท ริช อินเตอร เซอรวิส 

(2009) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000268 4 ต.ค. 65 - -

8723 บริการซอมบํารุงลิฟต บริการซอมบํารุงลิฟต 

บริการซอมบํารุงลิฟต บริการซอมบํารุงลิฟต 

บริการซอมบํารุงลิฟต บริการซอมบํารุงลิฟต 

บริการซอมบํารุงลิฟต บริการซอมบํารุงลิฟต 

บริการซอมบํารุงลิฟต บริการซอมบํารุงลิฟต 

บริการซอมบํารุงลิฟต บริการซอมบํารุงลิฟต

252,819.60 252,819.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท จารดีน ชินดเลอร 

(ไทย) จํากัด

บริษัท จารดีน ชินดเลอร (ไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000269 4 ต.ค. 65 - -

8724 จางเหมาผูปฏิบัติงานหอพักนิสิต จางเหมา

ผูปฏิบัติงานหอพักนิสิต จางเหมา

ผูปฏิบัติงานหอพักนิสิต จางเหมา

ผูปฏิบัติงานหอพักนิสิต จางเหมา

ผูปฏิบัติงานหอพักนิสิต จางเหมา

ผูปฏิบัติงานหอพักนิสิต จางเหมา

ผูปฏิบัติงานหอพักนิสิต จางเหมา

ผูปฏิบัติงานหอพักนิสิต จางเหมา

ผูปฏิบัติงานหอพักนิสิต จางเหมา

ผูปฏิบัติงานหอพักนิสิต จางเหมา

ผูปฏิบัติงานหอพักนิสิต จางเหมา

ผูปฏิบัติงานหอพักนิสิต

216,000.00 216,000.00 เฉพาะเจาะจง อดิษฐอริยธัช อาชาแสน

เจริญกุล

อดิษฐอริยธัช อาชาแสนเจริญกุล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000270 4 ต.ค. 65 - -

หนา้ 1026



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8725 จางเหมาผูปฏิบัติงานชาง จางเหมา

ผูปฏิบัติงานชาง จางเหมาผูปฏิบัติงานชาง 

จางเหมาผูปฏิบัติงานชาง จางเหมา

ผูปฏิบัติงานชาง จางเหมาผูปฏิบัติงานชาง 

จางเหมาผูปฏิบัติงานชาง จางเหมา

ผูปฏิบัติงานชาง จางเหมาผูปฏิบัติงานชาง 

จางเหมาผูปฏิบัติงานชาง จางเหมา

ผูปฏิบัติงานชาง จางเหมาผูปฏิบัติงานชาง

216,000.00 216,000.00 เฉพาะเจาะจง ไพโรจน ปลองทอง ไพโรจน ปลองทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000271 4 ต.ค. 65 - -

8726 จางเหมาผูปฏิบัติงานชาง จางเหมา

ผูปฏิบัติงานชาง จางเหมาผูปฏิบัติงานชาง 

จางเหมาผูปฏิบัติงานชาง จางเหมา

ผูปฏิบัติงานชาง จางเหมาผูปฏิบัติงานชาง 

จางเหมาผูปฏิบัติงานชาง จางเหมา

ผูปฏิบัติงานชาง จางเหมาผูปฏิบัติงานชาง 

จางเหมาผูปฏิบัติงานชาง จางเหมา

ผูปฏิบัติงานชาง จางเหมาผูปฏิบัติงานชาง

216,000.00 216,000.00 เฉพาะเจาะจง วริทธิ์นันท ดีพรอม วริทธิ์นันท ดีพรอม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000272 4 ต.ค. 65 - -

8727 วัสดุอื่น วัสดุอื่น วัสดุอื่น วัสดุอื่น วัสดุอื่น 

วัสดุอื่น วัสดุอื่น วัสดุอื่น วัสดุอื่น วัสดุอื่น 

วัสดุอื่น วัสดุอื่น

140,000.00 140,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหา

นคร

หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000273 4 ต.ค. 65 - -

8728 จางเหมาทําความสะอาด 6,080.00 6,080.00 เฉพาะเจาะจง วีณา ซุนไล วีณา ซุนไล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000276 4 ต.ค. 65 - -

8729 จางทําความสะอาด 6,080.00 6,080.00 เฉพาะเจาะจง อมรรัตน ธรรมศา อมรรัตน ธรรมศา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000277 4 ต.ค. 65 - -

8730 จางเหมาทําความสะอาด 6,080.00 6,080.00 เฉพาะเจาะจง ประกายจันทร สุขเจริญ ประกายจันทร สุขเจริญ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000278 4 ต.ค. 65 - -

8731 จางทําความสะอาด 6,080.00 6,080.00 เฉพาะเจาะจง พงษนภา เสาธง พงษนภา เสาธง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000279 4 ต.ค. 65 - -

8732 คาซักผาประจําเดือนตุลา 65 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป 

จํากัด

บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000283 5 ต.ค. 65 - -

8733 วัสดุอื่น 1,550.00 1,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000286 5 ต.ค. 65 - -

หนา้ 1027



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8734 วัสดุอื่น 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000287 5 ต.ค. 65 - -

8735 จางเหมาทําความสะอาด จางเหมาทําความ

สะอาด

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง นัยนา เปรมประเสริฐ นัยนา เปรมประเสริฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000288 5 ต.ค. 65 - -

8736 น้ําดื่ม 280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บานและสวน ฟูดส 

แอนด เบเวอเรจ

หจก.บานและสวน ฟูดส แอนด เบ

เวอเรจ

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000289 5 ต.ค. 65 - -

8737 น้ํามันเชื้อเพลิง(เดือน ต.ค.) 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายทอง หจก.วงศทรายทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000290 5 ต.ค. 65 - -

8738 คาจางเหมาเก็บขยะงวด 31,200.00 31,200.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐรชา บุญมาพบ ณัฐรชา บุญมาพบ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000292 5 ต.ค. 65 - -

8739 จัดจางบริการปองกําจัดปลวก 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง 

แอนด เซอรวิส จํากัด

บริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง แอนด 

เซอรวิส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000294 5 ต.ค. 65 - -

8740 จัดจางบริการตรวจเช็คเครื่องกําเนิดไฟฟา 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นาย เทคนิค แอนด 

ซัพพลาย จํากัด

บริษัท นาย เทคนิค แอนด ซัพ

พลาย จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000298 5 ต.ค. 65 - -

8741 กระดาษอารตมัน A4 210g 170.00 170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000304 5 ต.ค. 65 - -

8742 จัดจางซอมอุปกรณสํารองขอมูล (แมขาย) 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000305 5 ต.ค. 65 - -

8743 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 9,447.00 9,447.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000310 5 ต.ค. 65 - -

8744 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 9,024.75 9,404.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด

 (สาขาบางแสน)

บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด 

(สาขาบางแสน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000311 5 ต.ค. 65 - -

8745 น้ํามันดีเซลและน้ํามันเบนซิน 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหา

นคร

หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000314 4 ต.ค. 65 - -

หนา้ 1028



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8746 วัสดุ (ตามรายการประกอบแนบ) 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง กิตติพาณิชย

พี.เอ็น.จี วัสดุครุภัณฑ

หนองมนยางเปอรเซ็น

กิตติพาณิชย

พี.เอ็น.จี วัสดุครุภัณฑ

หนองมนยางเปอรเซ็น

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000316 5 ต.ค. 65 - -

8747 คาบริการ Netflix 30,600.00 30,600.00 บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000317 4 ต.ค. 65 - -

8748 คาถายเอกสาร 96,000.00 96,000.00 บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000321 5 ต.ค. 65 - -

8749 วัสดุตกแตง 14,210.00 14,210.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชคาวัสด,ุบริษัท เอ็น

จอย ฟลาวเวอร แอนด ฟอ

เรสท จํากัด และบริษัท

ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด

ไพรเวชคาวัสด,ุบริษัท เอ็นจอย 

ฟลาวเวอร แอนด ฟอเรสท จํากัด 

และบริษัท

ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000326 6 ต.ค. 65 - -

8750 คาจางเหมากําจัดปลวก 99,600.00 99,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร เซอรวิส 

(2009) จํากัด

บริษัท ริช อินเตอร เซอรวิส 

(2009) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000327 6 ต.ค. 65 - -

8751 คาสิทธิ์การใชงานโปรแกรม PubHTML5 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000328 6 ต.ค. 65 - -

8752 พวงมาลัยกร และดอกกุกลาบเปดหนา 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง สมศักดิ์ สายแวว สมศักดิ์ สายแวว เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000329 6 ต.ค. 65 - -

8753 คาจางพิมพโปสเตอร 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง จักรกริส วัฒนศิริ จักรกริส วัฒนศิริ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000331 6 ต.ค. 65 - -

8754 คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร 8 เครื่อง 99,638.40 99638.40 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดชาติวงศ

 กรุป

หางหุนสวนจํากัด เดชาติวงศ กรุป เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000332 6 ต.ค. 65 - -

8755 คาเชาคอมพิวเตอร 99,766.80 99766.80 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดชาติวงศ

 กรุป

หางหุนสวนจํากัด เดชาติวงศ กรุป เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000333 6 ต.ค. 65 - -

8756 ตัวอยางในการเรียนการสอน 13 รายการ 2,030.00 2,030.00 เฉพาะเจาะจง คุณอรุณรัตน เลิศล้ํา

รานเจียบฮวด

คุณภัยวรรณ ศรีมหาพรม

คุณอรุณรัตน เลิศล้ํา

รานเจียบฮวด

คุณภัยวรรณ ศรีมหาพรม

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000334 6 ต.ค. 65 - -

8757 คาจางกําจัดปลวก หนู 87,780.00 87,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร เซอรวิส 

(2009) จํากัด

บริษัท ริช อินเตอร เซอรวิส 

(2009) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000336 6 ต.ค. 65 - -
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8758 คาจางบํารุงรักษาลิฟต ประจําปงบ 2566 27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส 

เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000340 6 ต.ค. 65 - -

8759 เชาเครื่องคอมพิวเตอร 33,600.00 33,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000342 6 ต.ค. 65 - -

8760 วัสดุไฟฟา จํานวน 2 รายการ 4,440.00 4,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000345 6 ต.ค. 65 - -

8761 คาวัตถุดิบอาหารสดสําหรับการเรียนการสอน 2,321.00 2321.00 เฉพาะเจาะจง รานนองโฟกัส รานนองโฟกัส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000349 6 ต.ค. 65 - -

8762 จางเหมายานพาหนะเดินทาง พรอมน้ํามันเชื้อ 6,000.00 6,000.00 นายเปน รักเกิด นายเปน รักเกิด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000351 6 ต.ค. 65 - -

8763 บริการประกอบอาหาร 9,350.00 9,350.00 นางสุวพัชร พลชัยเศรษฐ นางสุวพัชร พลชัยเศรษฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000352 6 ต.ค. 65 - -

8764 ซื้อสินคา 28,739.56 28,739.56 บริษัท ไทยน้ําทิพย คอม

เมอรเชียล จํากัด

บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000359 7 ต.ค. 65 - -

8765 คาธงชาติและปายชื่อ 52,600.00 52,600.00 เฉพาะเจาะจง พุธฒิตา เดชประเสริฐ พุธฒิตา เดชประเสริฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000364 5 ต.ค. 65 - -

8766 คาเชารถบัสปรับอากาศ 45,600.00 45,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี รุงโรจน จํากัด บริษัท ชลบุรี รุงโรจน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000365 7 ต.ค. 65 - -

8767 คาเชาไฟประกอบการแสดง 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ภูรินทร เย็นสุดใจ ภูรินทร เย็นสุดใจ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000366 5 ต.ค. 65 - -

8768 ปายสามเหลี่ยม 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง พุธฒิตา เดชประเสริฐ พุธฒิตา เดชประเสริฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000367 5 ต.ค. 65 - -

8769 คาเขาเลมเอกสาร 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง สมศรี ทองมั่น สมศรี ทองมั่น เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000368 5 ต.ค. 65 - -

8770 วัสดุอื่น 2,770.00 2,770.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.

พานิช

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000369 5 ต.ค. 65 - -

8771 พรมเช็ดเทาดักฝุน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง โฮมโปรดักสเซ็นเตอรจํากัด

(มหาชน)

โฮมโปรดักสเซ็นเตอรจํากัด

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000378 5 ต.ค. 65 - -

8772 ปายอลูมิเนียมบอกทางไปหองน้ํา 2 ปายฟว

เจอรบอรด พรอมขาตั้ง 2 ชุด

5,671.00 5,671.00 บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000382 7 ต.ค. 65 - -
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8773 จางซักผา 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป 

จํากัด

บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000383 7 ต.ค. 65 - -

8774 คาจางเหมาบํารุงรักษาลิฟต 75,970.00 75,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด เซอรวิส จํากัด

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด 

เซอรวิส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000384 7 ต.ค. 65 - -

8775 เพื่อพานิสิตไปดูงาน บริษัท นามยง เทอรมินัล

 จํากัด (มหาชน)

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชัย สมวิทย นายลือชัย สมวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000385 7 ต.ค. 65 - -

8776 เพื่อพานิสิตไปดูงาน บริษัท ยูนิไทย ซิปยารด

 แอนด เอนเจอเนียริ่ง จํากัด

16,000.00 16,000.00 นายลือชัย สมวิทย นายลือชัย สมวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000386 7 ต.ค. 65 - -

8777 ปายแผนอคิลิค ขนาด 20x10 ซม. 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง สุพรชัย หัตถกิจอุดม สุพรชัย หัตถกิจอุดม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000387 7 ต.ค. 65 - -

8778 คาจางเหมาบริการอื่น 13,482.00 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธรรมพุทธรักษา จํากัด บริษัท ธรรมพุทธรักษา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000388 7 ต.ค. 65 - -

8779 เครื่องไทยธรรม พวงมาลัย และดอกไม 7,950.00 7,950.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya FLORIST Kalaya FLORIST เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000393 7 ต.ค. 65 - -

8780 คาซักรีดอาสนะ ผาปู และผาจับจีบ 1,030.00 1,030.00 เฉพาะเจาะจง รัน & พั้นซ ซักรีด รัน & พั้นซ ซักรีด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000394 7 ต.ค. 65 - -

8781 คาจางเหมาบริการรถตู 3,100.00 3,100.00 นาย พงษเทพ บุญนาค นาย พงษเทพ บุญนาค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000395 7 ต.ค. 65 - -

8782 วัสดุทันตกรรม จํานวน 2 รายการ 6,090.00 6,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ด.ี ทันตเวช 

(1988) จํากัด

บริษัท เอส.ด.ี ทันตเวช (1988) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000396 7 ต.ค. 65 - -

8783 คาจางเหมาบริการรถยนต 1,000.00 1,000.00 พ.จ.อ. สุรพล ดวงกุลสา พ.จ.อ. สุรพล ดวงกุลสา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000397 7 ต.ค. 65 - -

8784 จางเหมาบํารุงรักษาระบบ FM200 59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟรเทรดเอ็นจิเนียริ่ง

 จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไฟรเทรดเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

 (มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000398 10 ต.ค. 65 - -

8785 คาเชารถตู 1 คัน 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ชัญญานุช ขันแกว ชัญญานุช ขันแกว เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000400 7 ต.ค. 65 - -

8786 คาจางเหมารถตูปรับอากาศ 19-21 ต.ค.65 18,600.00 18,600.00 เฉพาะเจาะจง เสวก สุระประเสริฐ เสวก สุระประเสริฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000402 7 ต.ค. 65 - -

8787 คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000404 7 ต.ค. 65 - -
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8788 คาจางกําจัดปลวกหนู 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บั๊ค บี กอน จํากัด บริษัท บั๊ค บี กอน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000405 7 ต.ค. 65 - -

8789 บํารุงรักษาโปรแกรมระบบการสงเอกสาร 

งวด1 บํารุงรักษาโปรแกรมระบบการสง

เอกสาร งวด 2 บํารุงรักษาโปรแกรมระบบ

การสงเอกสาร งวด 3

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชั่นเน็ต จํากัด บริษัท วิชั่นเน็ต จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000407 7 ต.ค. 65 - -

8790 คาจางเหมาบริการอื่น 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียน เอเลเวเตอร

 จํากัด

บริษัท เอเซียน เอเลเวเตอร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000408 7 ต.ค. 65 - -

8791 จัดจางอาหารเชาเดือน ต.ค.2565 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ศิรินทิพย ศรีตะเขต ศิรินทิพย ศรีตะเขต เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000410 7 ต.ค. 65 - -

8792 คาจางซักผาประจําเดือน ตค 2565 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป 

จํากัด

บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000411 7 ต.ค. 65 - -

8793 คากําจัดปลวก 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอรวิส 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอรวิส (ประเทศ

ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000412 7 ต.ค. 65 - -

8794 คาจางเหมาบํารุงรักษาลิฟตโดยสาร 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด เซอรวิส จํากัด

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด 

เซอรวิส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000414 7 ต.ค. 65 - -

8795 คาจางบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําดับเพลิง 51,253.00 51,253.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บารโคล-แอร 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท บารโคล-แอร (ประเทศ

ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000415 7 ต.ค. 65 - -

8796 คาจางบํารุงรักษาเครื่อง Gen งปม.2566 59,278.00 59,278.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บารโคล-แอร 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท บารโคล-แอร (ประเทศ

ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000416 7 ต.ค. 65 - -

8797 คาจัดจางซอมแซมเพดานและระเบียงหอง 

201

21,475.00 21,475.00 เฉพาะเจาะจง สมพล สมพร สมพล สมพร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000417 7 ต.ค. 65 - -

8798 จัดซื้อน้ํามันพนักงานเดินเอกสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหา

นคร

หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000425 7 ต.ค. 65 - -

8799 คุกกี้ 2,000.00 2,000.00 นายเอก จิตติวุฒิพงศ นายเอก จิตติวุฒิพงศ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000426 10 ต.ค. 65 - -

8800 วัตถุดิบอาหารสําหรับการเรียนการสอน 2,321.00 2,321.00 รานนองโฟกัส รานนองโฟกัส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000431 10 ต.ค. 65 - -

8801 วัสดุอื่น 2,708.00 2,708.00 รานนองโฟกัส รานนองโฟกัส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000434 10 ต.ค. 65 - -
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8802 จางกําจัดและปองกันปลวก แมลงสาบ และ

หนู

89,880.00 89,880.00 หางหุนสวนจํากัด ไวท 

แอนท โกลด

หางหุนสวนจํากัด ไวท แอนท โกลด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000435 10 ต.ค. 65 - -

8803 จางเหมารถตูปรับอากาศนิเทศงานฝกปฏิบัติ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เสวก สุระประเสริฐ เสวก สุระประเสริฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000440 10 ต.ค. 65 - -

8804 คาจางดูแลรักษาลิฟท เดือน ต.ค.65-กย.66 11,770.00 11,770 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส 

เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000441 10 ต.ค. 65 - -

8805 น้ํามันเชื้อเพลิงประจําเดือนตุลาคม 2565 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000451 10 ต.ค. 65 - -

8806 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ

ทางการแพทยและพยาธิวิทยา

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร

 ซิสเท็มส จํากัด

บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิส

เท็มส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000452 10 ต.ค. 65 - -

8807 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี 

จํากัด

บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000456 10 ต.ค. 65 - -

8808 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000457 10 ต.ค. 65 - -

8809 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

ที่ 6 ชลบุรี

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 6 

ชลบุรี

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000458 10 ต.ค. 65 - -

8810 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000460 10 ต.ค. 65 - -

8811 คาบํารุงรักษาลิฟต 14,000.00 14,000 บาท บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร

เนชั่นแนลจํากัด

บริษัท ว.เกียรติ อินเตอรเนชั่น

แนลจํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000461 10 ต.ค. 65 - -

8812 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานปองกันควบคุม

โรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 

จังหวัดชลบุรี

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000462 10 ต.ค. 65 - -

8813 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาโทโลจี ไดแอกโน

สติก เซ็นเตอร จํากัด

บริษัท พาโทโลจี ไดแอกโนสติก 

เซ็นเตอร จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000463 10 ต.ค. 65 - -

8814 Face shield Denta Plus, White-set 

จํานวน

3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว เด็นทั่ล อิน

คอรปอเรชั่น จํากัด

บริษัท ไดรว เด็นทั่ล อินคอร

ปอเรชั่น จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000466 10 ต.ค. 65 - -

8815 คาวัสดุอุปกรณตกแตงสถานที่จัดเลี้ยง 1,220.00 1,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด 

(มหาชน)

SP PRINT

บริษัท สยามแมคโคร จํากัด 

(มหาชน)

SP PRINT

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000467 6 ต.ค. 65 - -

8816 วัสดุทันตกรรม จํานวน 2 รายการ 3,870.00 3,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว เด็นทั่ล อิน

คอรปอเรชั่น จํากัด

บริษัท ไดรว เด็นทั่ล อินคอร

ปอเรชั่น จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000468 10 ต.ค. 65 - -
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8817 Silagum putty fast 1 Jarx262ml. 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอรด คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท แอคคอรด คอรปอเรชั่น 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000469 10 ต.ค. 65 - -

8818 วัสดุทันตกรรม จํานวน 2 รายการ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว เด็นทั่ล อิน

คอรปอเรชั่น จํากัด

บริษัท ไดรว เด็นทั่ล อินคอร

ปอเรชั่น จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000470 10 ต.ค. 65 - -

8819 วัสดุทันตกรรม จํานวน 2 รายการ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000471 10 ต.ค. 65 - -

8820 วัสดุอุปกรณจัดอาหารวาง 19,912.00 19,912.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท ดี.ด.ีเพเพอรคัพ 

จํากัด (สํานักงานใหญ)

บริษัท สยามแมคโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท ดี.ด.ีเพเพอรคัพ จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000472 6 ต.ค. 65 - -

8821 คาบริการทางทันตกรรม (งานฟนปลอม) 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000473 10 ต.ค. 65 - -

8822 ผงหมึกเครื่องถายเอกสาร 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กอปป ริช จํากัด บริษัท กอปป ริช จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000475 10 ต.ค. 65 - -

8823 ซื้อยา Alprazolam 0.5 mg tablet จํานวน 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กองควบคุม

วัตถุเสพติด

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000479 11 ต.ค. 65 - -

8824 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กองควบคุม

วัตถุเสพติด

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000480 11 ต.ค. 65 - -

8825 ซื้อยา Pseudoephedrine 30mg/5ml 

syrup 60

53,950.00 53,950.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กองควบคุม

วัตถุเสพติด

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000486 11 ต.ค. 65 - -

8826 ซื้อสินคา(ตุกตา, โยโย, พัดลมมือบีบ) 41,136.00 41,136.00 ยุวดี สกุลมงคลนาม ยุวดี สกุลมงคลนาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000487 11 ต.ค. 65 - -

8827 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 29,692.50 29,692.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000489 11 ต.ค. 65 - -

8828 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 3,103.00 3,103.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000491 11 ต.ค. 65 - -

8829 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 93,411.00 93,411.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000492 11 ต.ค. 65 - -
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8830 คาจางบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา 2566 53,607.00 53,607.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บารโคล-แอร 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท บารโคล-แอร (ประเทศ

ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000493 11 ต.ค. 65 - -

8831 คาจางบํารุงรักษาลิฟต ตึกเรียน งบ 2566 36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด เซอรวิส จํากัด

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด 

เซอรวิส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000495 11 ต.ค. 65 - -

8832 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 94,999.95 94,999.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000496 11 ต.ค. 65 - -

8833 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000497 11 ต.ค. 65 - -

8834 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000498 11 ต.ค. 65 - -

8835 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 20,551.70 20,551.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000501 11 ต.ค. 65 - -

8836 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 90,992.80 90992.8 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000502 11 ต.ค. 65 - -

8837 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 98,333.00 98,333.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000503 11 ต.ค. 65 - -

8838 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 99,403.00 99,403.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000504 11 ต.ค. 65 - -

8839 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด บริษัท เมดิทอป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000505 11 ต.ค. 65 - -

8840 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 95,979.00 95,979.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000507 11 ต.ค. 65 - -

8841 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 63,130.00 63,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000509 11 ต.ค. 65 - -

8842 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000510 11 ต.ค. 65 - -

8843 เก็บกวาดและปรับภูมิทัศนรอบอาคาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง จตุรงค ละกะเต็บ จตุรงค ละกะเต็บ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000511 11 ต.ค. 65 - -

8844 จัดาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000512 11 ต.ค. 65 - -
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8845 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี. จํากัด บริษัท เอฟ.ซี.พี. จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000514 11 ต.ค. 65 - -

8846 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 47,475.90 47,475.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000515 11 ต.ค. 65 - -

8847 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 3,354.45 3,354.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000516 11 ต.ค. 65 - -

8848 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 2,006.25 2,006.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000517 11 ต.ค. 65 - -

8849 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000518 11 ต.ค. 65 - -

8850 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 8,239.00 8,239.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000519 11 ต.ค. 65 - -

8851 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 6,324.00 6,324.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน

 จํากัด

บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000520 11 ต.ค. 65 - -

8852 คาน้ํามันพนักงานเดินเอกสาร ต.ค. 400.00 400.00 หจก.วงศทรายทอง หจก.วงศทรายทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000529 11 ต.ค. 65 - -

8853 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 96,600.00 96,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมา อินโนวา 

จํากัด

บริษัท ฟารมา อินโนวา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000530 11 ต.ค. 65 - -

8854 คาถายเอกสารและเขาเลม เดือนตุลาคม 10,000.00 10,000.00 วิทวัส สุกใส วิทวัส สุกใส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000532 11 ต.ค. 65 - -

8855 น้ําดื่ม 150 แพ็ค 7,200.00 7,200.00 รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000533 11 ต.ค. 65 - -

8856 นามบัตรรองคณบดี 535.00 535.00 บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000534 11 ต.ค. 65 - -

8857 รีโมทเครื่องปรับอากาศ 8,000.00 8,000.00 บริษัท ไทยรีโมท จํากัด บริษัท ไทยรีโมท จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000535 11 ต.ค. 65 - -

8858 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สามัคคีเภสัช จํากัด บริษัท สามัคคีเภสัช จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000536 11 ต.ค. 65 - -

8859 คาจางบํารุงรักษาลิฟตหอพัก 2566 83,460.00 83,460.00 บริษัท พีโอเอ็ม ลิฟต จํากัด บริษัท พีโอเอ็ม ลิฟต จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000537 11 ต.ค. 65 - -
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หรือจาง
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8860 คาจางเหมาบริการอื่น 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง Master Piece Translation 

Ltd., Part.

Master Piece Translation Ltd., 

Part.

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000538 11 ต.ค. 65 - -

8861 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 25,800.00 25,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000540 11 ต.ค. 65 - -

8862 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 9,309.00 9,309.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโดไชนา เฮลท 

แคร จํากัด

บริษัท อินโดไชนา เฮลท แคร 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000541 11 ต.ค. 65 - -

8863 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 17,100.00 17,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000542 11 ต.ค. 65 - -

8864 ปายหนาหองพักอาจารย 1,926.00 1,926.00 บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000543 11 ต.ค. 65 - -

8865 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติ

คอล (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล 

(ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000544 11 ต.ค. 65 - -

8866 คาซอมแซมลิฟตโดยสารอาคารหอพัก 20,972.00 20,972.00 บริษัท พีโอเอ็ม ลิฟต จํากัด บริษัท พีโอเอ็ม ลิฟต จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000545 11 ต.ค. 65 - -

8867 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติ

คอล (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล 

(ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000546 11 ต.ค. 65 - -

8868 ปายไวนิล 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจุฑา กุลกัญญา นายจุฑา กุลกัญญา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000547 11 ต.ค. 65 - -

8869 ซื้อยา Nortriptyline 10 mg tablet จํานวน 5,000.00 5,000.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000549 11 ต.ค. 65 - -

8870 คาจางเหมาบริการรถยนต 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธการ จุลสํารวล นายยุทธการ จุลสํารวล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000550 11 ต.ค. 65 - -

8871 วัสดุ (ตามรายการประกอบแนบ) 4,170.00 4,170.00 เฉพาะเจาะจง รานคนแซเตียว รานคนแซเตียว เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000551 10 ต.ค. 65 - -

8872 หมึกพิมพ HP LaserJet P2035 รุน 05A 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.จ.ีวัสดุครุภัณฑ พี.เอ็น.จ.ีวัสดุครุภัณฑ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000552 10 ต.ค. 65 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8873 วัสดุอื่น 39,700.00 39,700.00 เฉพาะเจาะจง รานวังยาเฮลแคร, รานจาน

ชามบางแสน, บจก.เซ็นทรัล

 ฟูด รีเทล,

นายดนุเดช กลิ่นทว,ี UP TO

 YOU Idea&Sport 

Bangsaen,

รานวังยาเฮลแคร, รานจานชาม

บางแสน, บจก.เซ็นทรัล ฟูด รีเทล,

นายดนุเดช กลิ่นทว,ี UP TO YOU

 Idea&Sport Bangsaen,

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000553 11 ต.ค. 65 - -

8874 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000557 11 ต.ค. 65 - -

8875 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 65,805.00 65,805.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000559 11 ต.ค. 65 - -

8876 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 17,976.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000561 11 ต.ค. 65 - -

8877 ซอมเครื่องพิมพ 2,950.00 2,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000563 11 ต.ค. 65 - -

8878 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด บริษัท อารเอ็กซ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000565 11 ต.ค. 65 - -

8879 อุปกรณแปลงสัญญาณและ 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000566 11 ต.ค. 65 - -

8880 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 5,007.06 5,007.06 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000567 11 ต.ค. 65 - -

8881 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000569 11 ต.ค. 65 - -

8882 บริการประกอบอาหาร 5,490.00 5,490.00 นางสุวพัชร พลชัยเศรษฐ นางสุวพัชร พลชัยเศรษฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000577 11 ต.ค. 65 - -

8883 ซื้อสินคา(ของเลน) จํานวน 8 รายการ 79,964.00 79,964.00 ยุวดี สกุลมงคลนาม ยุวดี สกุลมงคลนาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000582 10 ต.ค. 65 - -

8884 ตรายาง 80.00 80.00 รานแสนสุขกราฟฟค รานแสนสุขกราฟฟค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000587 11 ต.ค. 65 - -

8885 ซื้อสินคา จํานวน 2 รายการ 7,222.00 7,222.00 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด

(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000588 11 ต.ค. 65 - -
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8886 วัสดุอุปกรณสําหรับจัดกิจกรรมในโครงการฯ 6,911.00 6,911.00 รานเบสทซีร็อก รานเบสทซีร็อก เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000589 11 ต.ค. 65 - -

8887 วัสดุสํานักงาน 210.00 210.00 บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000590 11 ต.ค. 65 - -

8888 วัสดุอุปกรณสําหรับจัดกิจกรรมในโครงการฯ 1,100.00 1,100.00 รานคลังยาชลบุรี (ขางรพ.

ม.บูรพา)

รานคลังยาชลบุรี (ขางรพ.ม.บูรพา) เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000591 11 ต.ค. 65 - -

8889 วัสดุโครงการ จํานวน 6 รายการ 7,846.00 7,846.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บานสบูชอผกา จํากัด บริษัท บานสบูชอผกา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000593 11 ต.ค. 65 - -

8890 น้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน ตุลาคม 2565 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด (มหาชน),

หางหุนสวนจํากัดนา

จอมทองแกส

บริษัท ปตท.น้ํามันและการคาปลีก

 จํากัด (มหาชน),

หางหุนสวนจํากัดนาจอมทองแกส

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000594 11 ต.ค. 65 - -

8891 คาสงตรวจวัดความแข็งของเนื้อตับและ 50,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จํากัด บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000595 11 ต.ค. 65 - -

8892 บริการทําความสะอาดอาคารและดูแลสวน 

สค.65

27,178.00 27,178.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.จ.ี แมเนจ

เมนท แอนด เซอรวิสเซส 

จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.จ.ี แมเนจเมนท 

แอนด เซอรวิสเซส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000596 11 ต.ค. 65 - -

8893 เพื่อมอบเปนของสมนาคุณสําหรับแกผูทํา

ประโยชนใหแกคณะฯ

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000599 11 ต.ค. 65 - -

8894 จางเหมาบริการบํารุงรักษาและแกไขลิฟต 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส 

เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000600 7 ต.ค. 65 - -

8895 กระเชาอาหารทะเลแหง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานวนิดา รานวนิดา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000601 12 ต.ค. 65 - -

8896 คาถายเอกสาร ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 

2565

99,800.00 99,800.00 

บาท

เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง 

(ไทยแลนด) จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทย

แลนด) จํากัด (สํานักงานใหญ)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000602 12 ต.ค. 65 - -

8897 คาจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอย 96,750.00 96,750.00 

บาท

เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติง

เกล เฮลทแคร

หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล 

เฮลทแคร

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000603 12 ต.ค. 65 - -

หนา้ 1039



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8898 คาถายเอกสาร ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 

2565

50,000.00 50,000.00 

บาท

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส 

กอปปเออร จํากัด

บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปป

เออร จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000604 12 ต.ค. 65 - -

8899 คาถายเอกสาร Kyocera 91,200.00 91,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด บริษัท เมธานนท จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000605 12 ต.ค. 65 - -

8900 วัสด จํานวน 8 รายการ 15,408.00 15,408.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไถเส็ง ราน ไถเส็ง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000606 12 ต.ค. 65 - -

8901 ซอมแซมหลังคา หองฟตเนส และซอมฝา

เพดาน

75,087.25 75,087.25 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูมิภัทร

พันธ2008

หางหุนสวนจํากัด ภูมิภัทรพันธ

2008

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000608 12 ต.ค. 65 - -

8902 เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟ

แคร จํากัด

บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000610 12 ต.ค. 65 - -

8903 เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก เครื่องอัดอากาศ

แรงดันบวกอัตโนมัติ

78,260.86 78,260.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิสเมด จํากัด บริษัท อิสเมด จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000611 12 ต.ค. 65 - -

8904 SEPTANES SP 1.7 ml. จํานวน 36 Box 35,640.00 35,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอรด คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท แอคคอรด คอรปอเรชั่น 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000612 12 ต.ค. 65 - -

8905 เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา หนากาก

ครอบจมูกหรือปากที่ใชกับ

51,400.00 51,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล 

จํากัด

บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000613 12 ต.ค. 65 - -

8906 ETCH-37 DENU (3 ml.x5syr) 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีวา เมดิคอล ซัพ

พลาย จํากัด

บริษัท ดีวา เมดิคอล ซัพพลาย 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000614 12 ต.ค. 65 - -

8907 1. DYCAL STANDARD PACK DENTIN 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000615 12 ต.ค. 65 - -

8908 1. COTISEN 1:1 Green mixing tips 1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ด.ี ทันตเวช 

(1988) จํากัด

บริษัท เอส.ด.ี ทันตเวช (1988) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000616 12 ต.ค. 65 - -

8909 วัสดุอุปกรณทางการแพทย สําหรับหองผาตัด 52,500.00 52,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000617 12 ต.ค. 65 - -

8910 เลนสประกอบการผาตัดตอหิน จํานวน 1 ชิ้น 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาฟตา เซอรวิส 

แอนด ซัพพลาย จํากัด

บริษัท อาฟตา เซอรวิส แอนด 

ซัพพลาย จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000618 12 ต.ค. 65 - -

8911 ฟลัชวาลวโถสุขภัณฑ นั่งราบ จํานวน 1 ชิ้น 2,990.00 2,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด

 (สาขาบางแสน)

บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด 

(สาขาบางแสน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000619 12 ต.ค. 65 - -

8912 1. CENTURION ACTIVE PACK, BASIC 44,871.52 44,871.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000621 12 ต.ค. 65 - -

หนา้ 1040



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8913 ซอมแซมพื้นคอนกรีตชั้นดาดฟา รางระบายน้ํา 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูมิภัทร

พันธ2008

หางหุนสวนจํากัด ภูมิภัทรพันธ

2008

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000622 12 ต.ค. 65 - -

8914 1. TECNIS Toric Mono Cy 11.5D 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000623 12 ต.ค. 65 - -

8915 1. ANTHEM FEMORAL PS COCR SZ 4 R 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000624 12 ต.ค. 65 - -

8916 ว1ั. Distal Radius LCP 3H (Lt) 27,460.00 27,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอ.พี. เมดดิคอล 

อินโนเวชั่น จํากัด

บริษัท เค.เอ.พี. เมดดิคอล อิน

โนเวชั่น จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000625 12 ต.ค. 65 - -

8917 1. OMNISPAN MENISCAL REP AIR 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000626 12 ต.ค. 65 - -

8918 ASSY, SHIP, CENTURION ULTRAVIT 23 

GA

77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000627 12 ต.ค. 65 - -

8919 AHMED GLAUCOMA VALVE MODEL FP7 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย)

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000628 12 ต.ค. 65 - -

8920 XEN GLAUCOMA GEL IMPLANT 25,200.00 25,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000629 12 ต.ค. 65 - -

8921 1. CENTURION ACTIVE PACK, BASIC 98,482.80 98,482.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000630 12 ต.ค. 65 - -

8922 DUOVISC (.5V/ 55P) LATEX FREE 77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000631 12 ต.ค. 65 - -

8923 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000632 12 ต.ค. 65 - -

8924 DISPOSABLE ELECTRONICALLY PULSED 

LAVAGE

66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000633 12 ต.ค. 65 - -

8925 Suction Connectine Tube 3 m. 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล 

แอนด ซัพพลาย จํากัด

บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด 

ซัพพลาย จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000634 12 ต.ค. 65 - -

8926 SN 60WF 21.0 จํานวน 1 ชิ้น 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000635 12 ต.ค. 65 - -

8927 ZIMMER DERMATOME BLADES 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000636 12 ต.ค. 65 - -
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8928 UNIVERSAL SET จํานวน 16 แพค 15,408.00 15,408.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000637 12 ต.ค. 65 - -

8929 C-SECTION DRAPE จํานวน 80 แพค 67,966.40 67,966.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000638 12 ต.ค. 65 - -

8930 1. SURGICAL CLIPPER BLADE (เทา) 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จํากัด บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000639 12 ต.ค. 65 - -

8931 i Invasive Pressure Tranducer 50 ชิ้น 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดวารดส ไลฟไซ

เอ็นซ (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เอ็ดวารดส ไลฟไซเอ็นซ 

(ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000640 12 ต.ค. 65 - -

8932 คูมือสื่อสําหรับผูเขารวมโครงการฯ 14,575.00 21,200.00 นางสาวรุงรัตน แสงสุข นางสาวรุงรัตน แสงสุข เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000641 12 ต.ค. 65 - -

8933 ถุงครอบเลนสและหัวกลองชนิดสามมิติ 64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000642 12 ต.ค. 65 - -

8934 MA60MA+5.0 จํานวน 1 ชิ้น 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000643 12 ต.ค. 65 - -

8935 1. Ti-IMF screw 2.0x12mm จํานวน 8 ชิ้น 12,820.00 12,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณ เมดิคอล 

ซัพพลาย จํากัด

บริษัท สุวรรณ เมดิคอล ซัพพลาย

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000644 12 ต.ค. 65 - -

8936 1. Ti-IMF screw 2.0x12mm จํานวน 4 ชิ้น 4,160.00 4,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณ เมดิคอล 

ซัพพลาย จํากัด

บริษัท สุวรรณ เมดิคอล ซัพพลาย

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000645 12 ต.ค. 65 - -

8937 ของที่ระลึกกระเชาอาหารแหง 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บานแปน อาหารทะเลแหง บานแปน อาหารทะเลแหง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000646 12 ต.ค. 65 - -

8938 SKIN GRAFT BLADES 10/PKG USE 

W/BA719R

10,300.00 10,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000647 12 ต.ค. 65 - -

8939 ซื้อสินคา(ไอศกรีม) จํานวน 26 รายการ 22,725.45 22,725.45 หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น 

บิซซิเนส

หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000648 12 ต.ค. 65 - -

8940 DUOBISC LATEX FREE จํานวน 10 กลอง 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000649 12 ต.ค. 65 - -

8941 1. E7507 POLYHESIVE II REM RET EL 

W/CORD

65,056.00 65,056.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000650 12 ต.ค. 65 - -

8942 1. ENDOPATH BIPOLAR FORCEPS 

MACRO

17,441.00 17,441.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000651 12 ต.ค. 65 - -
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8943 1. ReDeuce Tubing System, Pump 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000652 12 ต.ค. 65 - -

8944 1. Suture Needle AS-140-6 8,760.00 8,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซิมอินเตอรคอร

ปอรเรชั่น จํากัด

บริษัท แม็กซิมอินเตอรคอรปอร

เรชั่น จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000653 12 ต.ค. 65 - -

8945 1. Ti-Straight Plate 4 Hols-Medium 

1.0mm

2,930.00 2,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณ เมดิคอล 

ซัพพลาย จํากัด

บริษัท สุวรรณ เมดิคอล ซัพพลาย

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000654 12 ต.ค. 65 - -

8946 าซอมแซมทอลมเครื่องปรับอากาศระบบชิล

เลอร

58,871.40 58,871.40 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูมิภัทร

พันธ2008

หางหุนสวนจํากัด ภูมิภัทรพันธ

2008

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000655 12 ต.ค. 65 - -

8947 OPTILENE MESH LP 7,5x15cm 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000656 12 ต.ค. 65 - -

8948 ซื้อสินคา(น้ําอัดลม) จํานวน 3 รายการ 48,299.26 48,299.26 บริษัท ไทยน้ําทิพย คอม

เมอรเชียล จํากัด

บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000657 12 ต.ค. 65 - -

8949 ซื้อสินคา(ของเลน) จํานวน 8 รายการ 79,964.00 79,964.00 เฉพาะเจาะจง ยุวดี สกุลมงคลนาม ยุวดี สกุลมงคลนาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000658 12 ต.ค. 65 - -

8950 ซื้อสินคา(ขนมเลย) จํานวน 7 รายการ 9,523.00 9,523.00 บริษัท เสรีชัย เอ เอส แอนด

 ดี จํากัด

บริษัท เสรีชัย เอ เอส แอนด ดี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000659 12 ต.ค. 65 - -

8951 แผนไมรองเตียง ขนาด 42X78 นิ้ว หนา 8 มม 26,750.00 26,750.00 บริษัท ที่นอนปเตอรแพน 

จํากัด

บริษัท ที่นอนปเตอรแพน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000660 12 ต.ค. 65 - -

8952 คาปลวก 43,870.00 43,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ กรุป 

เอเซีย จํากัด

บริษัท แอดวานซ กรุป เอเซีย 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000662 12 ต.ค. 65 - -

8953 วัสดุอื่น 12,950.00 12,950.00 บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000663 12 ต.ค. 65 - -

8954 ปลาทู 1000 กก. หอยแครง 360 กก. กุงสด 

31 กก.

78,980.00 78,980.00 ปรียานันท หงษออน ปรียานันท หงษออน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000665 12 ต.ค. 65 - -

8955 วัสดุอื่น 940.00 940.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000667 11 ต.ค. 65 - -

8956 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 54,570.00 54,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000668 12 ต.ค. 65 - -

8957 Mask Disposible-หูเกี่ยว จํานวน 1000 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-คอน (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000669 12 ต.ค. 65 - -
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8958 Admit set จํานวน 600 ชุด 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็น.เอ็น.มารเก็ต

ติ้ง จํากัด

บริษัท พี.เอ็น.เอ็น.มารเก็ตติ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000671 12 ต.ค. 65 - -

8959 โชตประตู 1 ชุด 2,800.00 2,800.00 เทิดศักดิ์ รัศมี เทิดศักดิ์ รัศมี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000672 12 ต.ค. 65 - -

8960 1. Castroviejo Suturing Forceps Smooth 55,476.00 55,476.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด โปรเสิรท

ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด โปรเสิรทซัพ

พลาย

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000673 12 ต.ค. 65 - -

8961 CO2- Na/ K/ CI 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000674 12 ต.ค. 65 - -

8962 A1CX3, 500T, C503 92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000675 12 ต.ค. 65 - -

8963 1. Microalbumin จํานวน 1 กลอง 99,242.50 99,242.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000676 12 ต.ค. 65 - -

8964 Optiflow Nasal Cannula #M จํานวน 24 

ชิ้น

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จํากัด บริษัท สไปโร เมด จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000677 12 ต.ค. 65 - -

8965 Micropore 1*10 yds (มวน) จํานวน 1200 28,312.00 28,312.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท การูดา เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท การูดา เฮลทแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000678 12 ต.ค. 65 - -

8966 ลวดเย็บกระดาษเบอร 10 น้ําหมึกเติมแทน

ประทับ สมุดทะเบียนหนังสือรับ-สง สกอต

เทปใส ขนาด 1 นิ้ว ลวดเสียบกระดาษ เบอร

 1 ถานขนาด AA ถานขนาด AAA ที่เย็บ

กระดาษเบอร 10 ใบมีดคัตเตอรใหญ 

กระดาษกาว 2 หนาชนิดบาง ขนาด 1 นิ้ว

5,161.00 5,161.00 บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่น

เนอรี่ จํากัด

บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000679 12 ต.ค. 65 - -

8967 คาจางเหมากําจัดปลวด งวดที่ 1 คาจางเหมา

กําจัดปลวด งวดที่ 2

40,000.00 40,000.00 บริษัท แอดวานซ กรุป 

เอเซีย จํากัด

บริษัท แอดวานซ กรุป เอเซีย 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000683 10 ต.ค. 65 - -

8968 จางเหมาบริการรถยนต 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหยาดรุง จิตสิริกูร นางสาวหยาดรุง จิตสิริกูร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000684 12 ต.ค. 65 - -

8969 Origianal for ink HP F6V26AA (NO.680) 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วินเนอร 

อิงค โปรดักส

หางหุนสวนจํากัด วินเนอร อิงค 

โปรดักส

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000685 12 ต.ค. 65 - -

8970 กระดาษอานผลใชกับเครื่องตรวจ

สมรรถภาพปอด

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000686 12 ต.ค. 65 - -

หนา้ 1044



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8971 ผงหมึก Laserjet HP 125 A Black จํานวน 2 25,240.00 25,240.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วินเนอร 

อิงค โปรดักส

หางหุนสวนจํากัด วินเนอร อิงค 

โปรดักส

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000687 12 ต.ค. 65 - -

8972 ปายไม ขนาด 10x35ซม. (จํานวน 3ปาย) 2,460.00 2,460.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000689 12 ต.ค. 65 - -

8973 กรอบรูป ขนาด 17x15 นิ้ว (1 กรอบ) 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง รานกรอบไทย รานกรอบไทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000690 12 ต.ค. 65 - -

8974 รูปถายสี ขนาด 12x18 นิ้ว 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง รานสหภาพ ดิจิตอลเวิลด รานสหภาพ ดิจิตอลเวิลด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000691 12 ต.ค. 65 - -

8975 วัสดุอื่น 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000693 12 ต.ค. 65 - -

8976 น้ําดื่ม 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000694 12 ต.ค. 65 - -

8977 Original For Toner HP CE320A (128A) 11,900.00 11,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วินเนอร 

อิงค โปรดักส

หางหุนสวนจํากัด วินเนอร อิงค 

โปรดักส

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000695 12 ต.ค. 65 - -

8978 วัสดุอื่น 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000696 12 ต.ค. 65 - -

8979 วัสดุสํานักงานตามใบประกอบเสนอซื้อ 8,417.99 8417.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000697 12 ต.ค. 65 - -

8980 วัสดุอื่น 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000698 12 ต.ค. 65 - -

8981 คาถายเอกสารและเขาเลม 1,043.20 1,043.20 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร บานคอมพิวเตอร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000699 11 ต.ค. 65 - -

8982 วัสดุอื่น 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000700 12 ต.ค. 65 - -

8983 ซื้อวัสดุสํานักงานตามใบประกอบเสนอซื้อ 8,554.00 8,554.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000701 12 ต.ค. 65 - -

8984 พวงมาลา 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง สมศักดิ์ สายแวว สมศักดิ์ สายแวว เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000703 12 ต.ค. 65 - -

8985 คาจางเหมาบริการรถยนต ยานพาหนะรถตู 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง โกมล ฤทธิ์งาม โกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000704 12 ต.ค. 65 - -

หนา้ 1045



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8986 คาจางเหมาบริการถายภาพ ถายวีดีโอ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง รัชตะ ศัพทเสน รัชตะ ศัพทเสน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000705 12 ต.ค. 65 - -

8987 คาจางเหมาถายภาพ ถายวีดีโอ จํานวน2วัน 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง รัชตะ ศัพทเสน รัชตะ ศัพทเสน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000706 12 ต.ค. 65 - -

8988 วัสดุ 3 รายการ 8,815.00 8,815.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา เปรมกมล

การพิมพ และบัณฑิตสเตชั่น

เนอรี่ จํากัด

เอ็ม-เอส โฆษณา เปรมกมลการ

พิมพ และบัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000709 12 ต.ค. 65 - -

8989 จางเหมาบริการรถตู จางเหมาทําขอสอบ 

และประกาศนียบัตร

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ไทยพาณิช 

เปรมกมลการพิมพ SP 

PRINT

นายสมชาย ไทยพาณิช เปรมกมล

การพิมพ SP PRINT

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000710 12 ต.ค. 65 - -

8990 จางเหมาบริการรถตู 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนขาว

บริการ

หางหุนสวนจํากัด ตนขาวบริการ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000711 11 ต.ค. 65 - -

8991 ของที่ระลึก (กระเชาอาหารทะเลแหง) 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บานแปน บานแปน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000712 12 ต.ค. 65 - -

8992 จัดหาสินคาเพื่อใชในการรักษาพยาบาล 12,200.00 11,128.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000715 12 ต.ค. 65 - -

8993 วัสดุงานบานและงานครัว จํานวน 5 รายการ 15,060.00 15,060.00 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น

เตอร จํากัด (มหาชน) สาขา

ชลบุรี และบริษัท

ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด 

(สาขาบางแสน)

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน) สาขาชลบุรี และ

บริษัท

ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขาบาง

แสน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000716 12 ต.ค. 65 - -

8994 คาเชาเครื่องถายเอกสาร 32,400.00 32,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000718 17 ต.ค. 65 - -

8995 ชอดอกไมสด (3 ชอ) 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง รานบานดอกไม รานบานดอกไม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000719 12 ต.ค. 65 - -

8996 วัสดุอื่น 8,265.75 8265.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท 

จํากัด

บริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000720 12 ต.ค. 65 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

8997 คาจางปองกันและกําจัดปลวก คาจางปองกัน

และกําจัดปลวก คาจางปองกันและกําจัด

ปลวก คาจางปองกันและกําจัดปลวก คาจาง

ปองกันและกําจัดปลวก คาจางปองกันและ

กําจัดปลวก คาจางปองกันและกําจัดปลวก 

คาจางปองกันและกําจัดปลวก คาจางปองกัน

และกําจัดปลวก คาจางปองกันและกําจัด

ปลวก คาจางปองกันและกําจัดปลวก คาจาง

ปองกันและกําจัดปลวก

33,600.00 33,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร เซอรวิส 

(2009) จํากัด

บริษัท ริช อินเตอร เซอรวิส 

(2009) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000724 12 ต.ค. 65 - -

8998 วัสดุอื่น 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000729 12 ต.ค. 65 - -

8999 คาวัสดุโครงการ จํานวน 3 รายการ 2,050.00 2,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน 

จํากัด

บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000736 13 ต.ค. 65 - -

9000 คาจางเหมาบริการอื่น 70,500.00 70,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000744 14 ต.ค. 65 - -

9001 น้ําดื่มตรามหาวิทยาลัย BUU 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000745 14 ต.ค. 65 - -

9002 คาอาหารวางและอาหารกลางวัน 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง อริยธัช อรุณราศีโรจน อริยธัช อรุณราศีโรจน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000747 14 ต.ค. 65 - -

9003 ถังสแตนเลสปมน้ํา หนาแปลนน้ํา 2,824.80 2,824.80 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่ ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000748 16 ต.ค. 65 - -

9004 วัสดุไฟฟา 1,048.60 1,048.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000749 16 ต.ค. 65 - -

9005 ถังสแตนเลส และหนาแปลนน้ําเขา-ออก 2,824.80 2,824.80 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่ ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000750 16 ต.ค. 65 - -

9006 เมล็ดพันธูดอกดาวเรือง 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทองเฉลิม โกลด จํากัด บริษัท ทองเฉลิม โกลด จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000751 16 ต.ค. 65 - -

9007 วัสดุสําหรับซอมแซม 17 รายการ 3,322.35 3,322.35 เฉพาะเจาะจง ราน ไถเส็ง ราน ไถเส็ง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000753 16 ต.ค. 65 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9008 ซอมแซมผนังหองนอน 7,383.00 7,383.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูมิภัทร

พันธ2008

หางหุนสวนจํากัด ภูมิภัทรพันธ

2008

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000754 16 ต.ค. 65 - -

9009 วัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 14 รายการ 14,295.20 14,295.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000756 16 ต.ค. 65 - -

9010 วัสดุสําหรับซอมแซม 47 รายการ 10,029.11 10,029.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000757 16 ต.ค. 65 - -

9011 คาจางเหมาบริการอื่น คาจางเหมาบริการอื่น

 คาจางเหมาบริการอื่น คาจางเหมาบริการอื่น

75,970.00 75,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรโค จํากัด บริษัท แอรโค จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000759 17 ต.ค. 65 - -

9012 กระบอกฉีดสารทึบรังสี 78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเวนนอรา เมด จํากัด บริษัท สเวนนอรา เมด จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000760 17 ต.ค. 65 - -

9013 A.V.Fistula Needle 15Gx1" HTC-30W 

A.V.Fistula Needle 16Gx1" HTC-30W 

A.V.Fistula Needle 17Gx1" HTC-30W

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000761 17 ต.ค. 65 - -

9014 กระบอกฉีดสารทึบรังสี 76,000.00 76,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเวนนอรา เมด จํากัด บริษัท สเวนนอรา เมด จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000762 17 ต.ค. 65 - -

9015 Asahi Streaming 165 CM 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000763 17 ต.ค. 65 - -

9016 เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล 

จํากัด

บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000766 17 ต.ค. 65 - -

9017 คาจางเหมาบริการอื่น 62,370.00 62,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000767 17 ต.ค. 65 - -

9018 ซอมเครื่องปรับอากาศ 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.ที.

แอร แอนด เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.ที.แอร 

แอนด เซอรวิส

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000768 17 ต.ค. 65 - -

9019 9103-Ioban 13*13 จํานวน 50 ชิ้น 55,640.00 55,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000769 17 ต.ค. 65 - -

9020 หนากากอนามัยทางการแพทย 16,500.00 16,500.00 บริษัท เฮลทเนเจอรอินเตอร

เทรด จํากัด

บริษัท เฮลทเนเจอรอินเตอรเทรด

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000770 17 ต.ค. 65 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9021 คาจางเหมาบริการอื่น คาจางเหมาบริการอื่น

 คาจางเหมาบริการอื่น คาจางเหมาบริการอื่น

 คาจางเหมาบริการอื่น คาจางเหมาบริการอื่น

64,200.00 62,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภาคภูมิโปรเฟสชั่น

นัล โปรดักส จํากัด

บริษัท ภาคภูมิโปรเฟสชั่นนัล โปร

ดักส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000772 17 ต.ค. 65 - -

9022 หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 19,334.70 19,334.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุคสโตร 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท คิโนะคูนิยะ บุคสโตร 

(ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000774 17 ต.ค. 65 - -

9023 กุญแจประตูบานสวิง 406.60 406.60 เฉพาะเจาะจง ราน ไถเส็ง ราน ไถเส็ง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000775 17 ต.ค. 65 - -

9024 วัสดุอุปกรณ จํานวน 8 รายการ 4,484.10 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000776 12 ต.ค. 65 - -

9025 หมึกเครื่องพิมพดํา แดง เหลือง ฟา 21,960.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000777 17 ต.ค. 65 - -

9026 ตรายางหมึกในตัว 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง ราน พรอมพรรณ เซอรวิส ราน พรอมพรรณ เซอรวิส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000778 17 ต.ค. 65 - -

9027 กระดาษถายเอกสาร 80 แกรม เอ 4 11,556.00 11,556.00 บริษัท ศูนยรวมกระดาษ 

(2002) จํากัด

บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000780 17 ต.ค. 65 - -

9028 ถานกระดุมCR2032 40 กอน 1,200.00 1,200.00 บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่น

เนอรี่ จํากัด

บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000783 17 ต.ค. 65 - -

9029 น้ําเค็มชองแสมสาร พรอมคาขนสง 35,000.00 35,000.00 ธัณยจิรา ไชยภริพัฒน ธัณยจิรา ไชยภริพัฒน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000785 17 ต.ค. 65 - -

9030 หมวกคลุมผม Disposible จํานวน 200 แพ็ค 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนุสรณ เบสเซฟ 

จํากัด

บริษัท อนุสรณ เบสเซฟ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000788 17 ต.ค. 65 - -

9031 Dressing Polyurethanefoam 15*30*3 

Cm

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000789 17 ต.ค. 65 - -

9032 Glove disposible Sterile #S (คู) จํานวน 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000790 17 ต.ค. 65 - -

9033 Glove disposible #XS จํานวน 300 กลอง 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000791 17 ต.ค. 65 - -

9034 i Jamshidi 11G*4 inch จํานวน 100 ชิ้น 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000794 17 ต.ค. 65 - -
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9035 Glove disposible #6.5 (S) ขาง จํานวน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอสเอ็น อินเตอร

เมดิเทค จํากัด

บริษัท พีเอสเอ็น อินเตอรเมดิเทค

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000796 17 ต.ค. 65 - -

9036 Thermometer (Oral) จํานวน 288 ชิ้น 21,780.00 21,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเอี่ยม จํากัด บริษัท ศรีเอี่ยม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000797 17 ต.ค. 65 - -

9037 Electrode Cardiac pacing For Cardioline 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมเบสพลัส จํากัด บริษัท แอมเบสพลัส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000799 17 ต.ค. 65 - -

9038 ขอซื้อ/จางถายเอกสารแบบฟอรมโรงพยาบาล 60,270.50 60,270.50 เฉพาะเจาะจง ราน บานคอมพิวเตอร ราน บานคอมพิวเตอร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000800 17 ต.ค. 65 - -

9039 8602-Arm Sling (สายคลองแขน)#M 

จํานวน 100

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000802 17 ต.ค. 65 - -

9040 หมวก Surgical Hood จํานวน 500 ชิ้น 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000803 17 ต.ค. 65 - -

9041 3101-Thoracic Catheter #28 จํานวน 10

 ชิ้น

2,100.00 2100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จํากัด บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000804 17 ต.ค. 65 - -

9042 Beated Breathing tube with 

MR290/Adult

76,800.00 76,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จํากัด บริษัท สไปโร เมด จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000805 17 ต.ค. 65 - -

9043 จางเหมารถ จํานวน  1 คัน 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธนศักดิ์ เอกตาแสง นายธนศักดิ์ เอกตาแสง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000806 17 ต.ค. 65 - -

9044 คาซอมทอน้ําหอง 201 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง สมทบ ผลมี สมทบ ผลมี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000807 17 ต.ค. 65 - -

9045 แกไขรั่วซึมดาดฟาและระเบียง 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง สมทบ ผลมี สมทบ ผลมี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000808 17 ต.ค. 65 - -

9046 คาซอมแซมเครื่องปรับอากาศหองพักอาจารย

 คาซอมแซมเครื่องปรับอากาศหองสมุด

4,387.00 4,387.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000809 17 ต.ค. 65 - -

9047 คาบรรจุน้ํายาเหลวระเหยขนาด 15 ปอนด 

คาบรรจุกาซ CO2 ขนาด 10 ปอนด

5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเฟลกซ เซฟตี้ 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

บริษัท ดีเฟลกซ เซฟตี้ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000810 17 ต.ค. 65 - -

9048 Determine HIV Combo (4th.Gen) 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน 

จํากัด

บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000813 17 ต.ค. 65 - -
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9049 ซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 91 เพื่อใชเติมรถพวง

ขางของคณะศึกษาศาสตร

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหา

นคร

หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000815 17 ต.ค. 65 - -

9050 IMP-5616805 EDTA K2 0.5 ml 3,209.00 3,209.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโน

สติกส จํากัด

บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000816 17 ต.ค. 65 - -

9051 Flowflex SAR-CoV-2 Antigen Rapid Test 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ ไดแอก

นอสติก จํากัด

บริษัท แอดวานซ ไดแอกนอสติก 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000817 17 ต.ค. 65 - -

9052 IMPRINT 4 BITE (2 CAR, 5 TRIP, 5 SYR) 3,103.00 3,103.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000818 17 ต.ค. 65 - -

9053 Universal Stone Blue B-10 จํานวน 20 

กก. Stone plaster PD สีขาว (10 kg/ bx)

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ด.ี ทันตเวช 

(1988) จํากัด

บริษัท เอส.ด.ี ทันตเวช (1988) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000819 17 ต.ค. 65 - -

9054 ผงพิมพปาก HygeChoma (454g) จํานวน 

12 ถุง

2,280.00 2,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ด.ี ทันตเวช 

(1988) จํากัด

บริษัท เอส.ด.ี ทันตเวช (1988) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000820 17 ต.ค. 65 - -

9055 UltraPak CORD #0 จํานวน 2 หลอด 

UltraPak CORD #00 จํานวน 2 หลอด 

UltraPak CORD #000 จํานวน 2 หลอด

5,028.00 5,028.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นูเดนท จํากัด บริษัท นูเดนท จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000821 17 ต.ค. 65 - -

9056 ขอเสนอทําปายชื่อติดหนาหองรองคณบดี 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง จักรกริส วัฒนศิริ จักรกริส วัฒนศิริ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000822 17 ต.ค. 65 - -

9057 ขอเสนอซื้อซอฟตแวรปองกันไวรัส 35,203.00 35,203.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทย

แลนด) จํากัด

บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000823 17 ต.ค. 65 - -

9058 กระดาษชําระ 25 ลัง 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง รานฟาใส รานฟาใส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000824 17 ต.ค. 65 - -

9059 คาใชพื้นที่จัดเก็บขอมูล 5 สิทธิ 39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ล็อกซเลย ออบิท 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท ล็อกซเลย ออบิท จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000825 17 ต.ค. 65 - -

9060 คาจางรับสงเอกสารระหวางหนวยงาน 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง สํารวย สดใส สํารวย สดใส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000826 17 ต.ค. 65 - -

9061 วัสดุอื่น 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000827 17 ต.ค. 65 - -

9062 ปายประชาสัมพันธ ขนาด 100*50ซม. 695.50 695.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000828 17 ต.ค. 65 - -
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9063 คาจางเหมาบริการรถโดยสาร 19 พ.ย. 65 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญสง คําพืช นายบุญสง คําพืช เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000829 17 ต.ค. 65 - -

9064 หมึก HP Laserjet 83A (CF283A) 3,852.00 3,852.00 หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี บิส

ซิเนส อิงค

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี บิสซิเนส

 อิงค

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000830 17 ต.ค. 65 - -

9065 คาเชาสถานที่สําหรับการจัดอบรม 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัทยา ฮอสพิทอลลิตี้ 

เมเนจเมนท จํากัด

บริษัท พัทยา ฮอสพิทอลลิตี้ 

เมเนจเมนท จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000831 17 ต.ค. 65 - -

9066 หมึกพิมพบัตร EDISecure รุน DCP๓๖๐+ 22,256.00 22,256.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส-การด โซลูชั่น 

จํากัด

บริษัท โพส-การด โซลูชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000832 17 ต.ค. 65 - -

9067 วงเงินเล็กนอยตามกฎกระทรวง 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซัม

เซอรวิส แอนด ซัพพลาย 

2008

หางหุนสวนจํากัด ซัมเซอรวิส 

แอนด ซัพพลาย 2008

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000834 12 ต.ค. 65 - -

9068 วงเงินเล็กนอยตามกฎกระทรวง 10,149.46 10,149.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000835 12 ต.ค. 65 - -

9069 วงเงินเล็กนอยตามกฎกระทรวง 22,256.00 22,256.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดชาติวงศ

 กรุป

หางหุนสวนจํากัด เดชาติวงศ กรุป เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000838 12 ต.ค. 65 - -

9070 คาทําตรายาง จํานวน 5 อัน 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ปยดารัศม ธนกวินสมบูรณ ปยดารัศม ธนกวินสมบูรณ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000839 17 ต.ค. 65 - -

9071 ปายหองสํานักงานตรวจสอบภายใน 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง สุพรชัย หัตถกิจอุดม สุพรชัย หัตถกิจอุดม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000840 17 ต.ค. 65 - -

9072 วัสดุอุปกรณสําหรับจัดกิจกรรมในโครงการฯ 2,862.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง รานเบสทซีร็อก รานเบสทซีร็อก เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000841 17 ต.ค. 65 - -

9073 น้ําดื่ม 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000842 17 ต.ค. 65 - -

9074 ซื้อน้ํามันรถเดินเอกสาร 140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง หจก ธิดามหานคร หจก ธิดามหานคร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000843 17 ต.ค. 65 - -

9075 คาจางกําจัดปลวก-ชะอํา งวดที่ 1 คาจาง

กําจัดปลวก-ชะอํา งวดที่ 2

27,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000844 17 ต.ค. 65 - -

9076 พวงมาลาดอกไม 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกนก เดชสุภา นายกนก เดชสุภา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000845 11 ต.ค. 65 - -
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หรือจาง
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9077 เหล็กกลาและเหล็กกลาชุบแข็ง 3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟมโตบิท สตีล จํากัด บริษัท เฟมโตบิท สตีล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000846 18 ต.ค. 65 - -

9078 กระดาษชําระ 1,454.99 1454.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000847 18 ต.ค. 65 - -

9079 วัสดุไฟฟาและปรับอากาศ 9 รายการ 9,900.00 9,900.00 กฤษณ อีเลคทริค กฤษณ อีเลคทริค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000849 18 ต.ค. 65 - -

9080 1. BACTEC PLASTIC PLUS AEROBI C/F 

50/BPX

55,625.00 55,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000851 18 ต.ค. 65 - -

9081 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 2,740.00 2,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ ไอที อินฟ

นิท จํากัด(มหาชน) สาขาที่ 

00001

บริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท 

จํากัด(มหาชน) สาขาที่ 00001

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000854 18 ต.ค. 65 - -

9082 ซื้อยา Bethanechol 10 mg tablet จํานวน 97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000855 18 ต.ค. 65 - -

9083 ซื้อยา Mycophenolate Mofetil 500 mg 94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000856 18 ต.ค. 65 - -

9084 ซื้อยา Insulin Rl 100u/ml 10 ml 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000857 18 ต.ค. 65 - -

9085 ซื้อยา indomethacin 8 mg/ml spray 

จํานวน

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟารแลบ 

จํากัด

บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000858 18 ต.ค. 65 - -

9086 ซื้อยา Clindamycin 600 mg/4 ml 

injection

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000859 18 ต.ค. 65 - -

9087 ซื้อยา Cetirizine 1 mg/ml syrup 60 ml 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000860 18 ต.ค. 65 - -

9088 ซื้อยา Naloxone 0.4 mg/1 ml injection 7,040.00 7,040.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญ

ฟารมาซี

หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000861 18 ต.ค. 65 - -

9089 ซื้อยา Clotrimazole 1% cream 5 gm 

จํานวน

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด บริษัท โปลิฟารม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000862 18 ต.ค. 65 - -

9090 ซื้อ Potassium acitate 500 gm Powder 10,132.90 10,132.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ 

(1985) จํากัด

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ (1985) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000863 18 ต.ค. 65 - -

9091 ซื้อยา Obimin AZ tab จํานวน 800 ขวด 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000864 18 ต.ค. 65 - -
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9092 ซื้อยา Phenytoin 250 mg/5 ml injection 93,491.25 93,491.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000866 18 ต.ค. 65 - -

9093 ซื้อยา Varicella vaccine 0.5 ml จํานวน 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000867 18 ต.ค. 65 - -

9094 วัสดุอื่น 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จีนเมือง นางสุกัญญา จีนเมือง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000869 17 ต.ค. 65 - -

9095 วัสดุอื่น 3,777.10 3,777.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000870 17 ต.ค. 65 - -

9096 จางเหมาซอมแซมทอสั้น 6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง วีระศักดิ์ โฉมจังหวัด วีระศักดิ์ โฉมจังหวัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000872 18 ต.ค. 65 - -

9097 คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000873 18 ต.ค. 65 - -

9098 ผาขวางเตียง ขนาด 44x83 นิ้ว จํานวน 20 

ปลอกหมอน ขนาด 18x28 นิ้ว จํานวน 28 

ผืน ผาปู ขนาด 78x100นิ้ว จํานวน 20 ผืน

19,020.00 19,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด 

กรุป จํากัด

บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุป 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000875 18 ต.ค. 65 - -

9099 จางเหมาบํารุงรักษา UPS server 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภาคภูมิโปรเฟสชั่น

นัล โปรดักส จํากัด

บริษัท ภาคภูมิโปรเฟสชั่นนัล โปร

ดักส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000876 18 ต.ค. 65 - -

9100 คาบํารุงรักษาลิฟท 12 ครั้ง 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร

เนชั่นแนลจํากัด

บริษัท ว.เกียรติ อินเตอรเนชั่น

แนลจํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000877 18 ต.ค. 65 - -

9101 คาใชจายดานการฝกอบรม 2,394.02 2,394.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000878 18 ต.ค. 65 - -

9102 คาใชจายดานการฝกอบรม 517.00 517.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000879 18 ต.ค. 65 - -

9103 คาใชจายในการจัดกิจกรรมสําหรับนิสิต 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ผูขายขาจร ผูขายขาจร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000880 18 ต.ค. 65 - -

9104 จางเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 35,680.00 35,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย 

เอสบี อินเตอรการด จํากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี

 อินเตอรการด จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000884 19 ต.ค. 65 - -

9105 บริการประกอบอาหาร 9,150.00 9,150.00 นางสุวพัชร พลชัยเศรษฐ นางสุวพัชร พลชัยเศรษฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000887 18 ต.ค. 65 - -
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9106 ซื้อยา Aminodarone 150 mg/3 ml 

injection

27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000888 18 ต.ค. 65 - -

9107 ซื้อยา Enoxaparin 6000 iu/0.6 ml 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000889 18 ต.ค. 65 - -

9108 จัดรูปแบบเอกสาร 8,000.00 8,000.00 ชนิษฐา สุภาผล ชนิษฐา สุภาผล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000890 18 ต.ค. 65 - -

9109 ซื้อยา Benzydamine HCl 3 mg/ml spray 38,841.00 38,841.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000891 18 ต.ค. 65 - -

9110 ซื้อยา Ethinylestradiol 20 mg+ 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส 

จํากัด

บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000892 18 ต.ค. 65 - -

9111 ซื้อยา Cefdinir 125 mg/5 ml syrup 30 ml 15,515.00 15,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000893 18 ต.ค. 65 - -

9112 ซื้อยา Lubricate Gel 5 gm จํานวน 50 

กลอง

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000894 18 ต.ค. 65 - -

9113 ซื้อยา Typhoid vaccine 0.5 ml จํานวน 5 2,407.50 2,407.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000895 18 ต.ค. 65 - -

9114 ซื้อยา Sulprostone 0.50 mg/2 ml 

injectio

4,220.08 4,220.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000896 18 ต.ค. 65 - -

9115 จางเหมาบริการปฏิบัติงานชวยงานชาง 48,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง ชูชัย ชูเชิด ชูชัย ชูเชิด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000897 18 ต.ค. 65 - -

9116 วัสดุอื่น 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000898 18 ต.ค. 65 - -

9117 วัสดุอื่น 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000899 18 ต.ค. 65 - -

9118 วัสดุอื่น 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000900 18 ต.ค. 65 - -

9119 สินคา จํานวน 5 รายการ 9,912.48 9,912.48 บริษัท จอมธนา จํากัด บริษัท จอมธนา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000901 19 ต.ค. 65 - -

9120 ตวยตูนพิเศษ 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ผูขายขาจร ผูขายขาจร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000902 18 ต.ค. 65 - -
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9121 หมอชาวบาน 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สํานักพิมพหมอ

ชาวบาน จํากัด

บริษัท สํานักพิมพหมอชาวบาน 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000903 18 ต.ค. 65 - -

9122 อนุสาร อสท 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง การทองเที่ยวแหงประเทศ

ไทย

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000904 18 ต.ค. 65 - -

9123 เมืองโบราณ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิระยะธุรกิจ จํากัด บริษัท วิระยะธุรกิจ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000905 18 ต.ค. 65 - -

9124 สารคดี 1,980.00 1,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิริยะธุรกิจ จํากัด บริษัท วิริยะธุรกิจ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000906 18 ต.ค. 65 - -

9125 ซื้อสินคา จํานวน 22 รายการ 53,551.91 53,551.91 หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น 

บิซซิเนส

หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000907 19 ต.ค. 65 - -

9126 ซื้อสินคา จํานวน 4 รายการ 68,800.00 68,800.00 ยุวดี สกุลมงคลนาม ยุวดี สกุลมงคลนาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000908 19 ต.ค. 65 - -

9127 วัสดุอื่น 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟค แสนสุขกราฟฟค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000909 19 ต.ค. 65 - -

9128 วัสดุอื่น 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.น้ํามันและการคาปลีก

 จํากัด (มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000910 19 ต.ค. 65 - -

9129 วัสดุอื่น 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000911 19 ต.ค. 65 - -

9130 วัสดุอื่น 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000912 19 ต.ค. 65 - -

9131 วงเงินเล็กนอยตามกฎกระทรวง 22,043.50 22,043.50 

บาท

เฉพาะเจาะจง คําสวย โคตรศรีเมือง คําสวย โคตรศรีเมือง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000913 18 ต.ค. 65 - -

9132 วงเงินเล็กนอยตามกฎกระทรวง 19,800.00 19,800 บาท เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000914 12 ต.ค. 65 - -

9133 วัสดุอื่น 2,020.00 2,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ 

(2002) จํากัด

บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000915 19 ต.ค. 65 - -
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9134 1. Endotracheal tube, North Nasal cuff 

2. Endotracheal tube, North Nasal cuff 

3. Endotracheal tube, North Nasal cuff

12,037.50 12,037.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000916 19 ต.ค. 65 - -

9135 ซื้อยา Tetracaine 0.5% w/v eye drop 15 2,150.70 2,150.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000917 19 ต.ค. 65 - -

9136 ซื้อยา Tropicamide 1 g/100 ml eye drop 6,869.40 6,869.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000918 19 ต.ค. 65 - -

9137 ซื้อยา Sevoflurane 250 ml injection 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโดไชนา เฮลท 

แคร จํากัด

บริษัท อินโดไชนา เฮลท แคร 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000919 19 ต.ค. 65 - -

9138 ซื้อยา N.S.S Irrigate 1000 ml จํานวน 3500 94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000920 19 ต.ค. 65 - -

9139 ซื้อยา Heparin 5000iu/ml injection 5 ml 94,695.00 94,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000921 19 ต.ค. 65 - -

9140 ซื้อยา Azithromycin dry syrup 200 mg/5 16,264.00 16,264.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000922 19 ต.ค. 65 - -

9141 วัสดุอื่น 9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000923 19 ต.ค. 65 - -

9142 วัสดุอื่น 16,836.45 16,836.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000924 19 ต.ค. 65 - -

9143 วัสดุอื่น 2,632.20 2632.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จํากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000931 19 ต.ค. 65 - -

9144 จัดซื้อวัสดุอุปกรณจัดนิทรรศการ 4,983.00 4,983.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000935 19 ต.ค. 65 - -

9145 วัสดุในการซอมแซม จํานวน 7 ชนิด 20,822.20 20,822.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000936 19 ต.ค. 65 - -

9146 ลางเครื่องปรับอากาศ จํานวน 4 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน รุงแอร ราน รุงแอร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000937 18 ต.ค. 65 - -

9147 คาของที่ระลึกสําหรับวิทยากร 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ผูขายขาจร ผูขายขาจร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000940 19 ต.ค. 65 - -
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9148 วัสดุ จํานวน 6 ชนิด 5,134.21 5,134.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีสตกรีนเทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท อีสตกรีนเทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000942 19 ต.ค. 65 - -

9149 IV SET (0201) จํานวน 5000 ชิ้น 46,500.00 46,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000943 19 ต.ค. 65 - -

9150 วัสดุ จํานวน 7 ชนิด 5,344.65 5,344.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000945 19 ต.ค. 65 - -

9151 IV Set for pump (B Braun) จํานวน 500 

ชิ้น

26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000947 19 ต.ค. 65 - -

9152 Leukoband (Plaster ผา) 2*3 yds. จํานวน 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร 

จํากัด

บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000949 19 ต.ค. 65 - -

9153 Suction Control 50 cm #8  จํานวน 500 

เสน

62,700.00 62,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร 

จํากัด

บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000950 19 ต.ค. 65 - -

9154 วัสดุในการซอมแซม จํานวน 18 ชนิด 92,726.20 92,726.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000951 19 ต.ค. 65 - -

9155 วัสดุประกอบโครงการการสัมมนา 1,135.00 1,135.00 เฉพาะเจาะจง ผูขายขาจร ผูขายขาจร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000953 19 ต.ค. 65 - -

9156 Silicone Flat Drain 10 mm จํานวน 10 ชิ้น 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล 

แอนด ซัพพลาย จํากัด

บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด 

ซัพพลาย จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000955 19 ต.ค. 65 - -

9157 วัสดุประกอบโครงการการสัมมนา 6,978.00 6,528.00 เฉพาะเจาะจง ผูขายขาจร ผูขายขาจร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000956 19 ต.ค. 65 - -

9158 ผาซับเลือดขนาด 18 * 18 นิ้ว จํานวน 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล 

แอนด ซัพพลาย จํากัด

บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด 

ซัพพลาย จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000957 19 ต.ค. 65 - -

9159 Syringe Dispos.10ml (unlock) จํานวน 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000958 19 ต.ค. 65 - -

9160 Syringe Dispos.5 ml (unlock) จํานวน 41,088.00 41,088.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000959 19 ต.ค. 65 - -

9161 Needle disposible #24 G*1 1/2 จํานวน 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000960 19 ต.ค. 65 - -

9162 คาใชจายในการจัดกิจกรรมนิสิต 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ประกิจ ทวมพงษ ประกิจ ทวมพงษ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000961 19 ต.ค. 65 - -
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9163 HOTPACK OVER SIZE จํานวน 10 แผน 43,600.00 43,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส 

เมดิคอล อิควิปเมนท จํากัด

บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล 

อิควิปเมนท จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000962 19 ต.ค. 65 - -

9164 วัสดุอื่น-น้ํามันเชื้อเพลิง 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนา

นคร จํากัด

สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000963 31 ต.ค. 65 - -

9165 วัสดุในการซอมแซม จํานวน 4 ชนิด 47,050.00 47,050.00 เฉพาะเจาะจง ราน ท.ี เอ็น. ฮารดแวร 

2005.

ราน ท.ี เอ็น. ฮารดแวร 2005. เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000964 19 ต.ค. 65 - -

9166 HAPA Filter จํานวน 200 ชิ้น 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดรเกอร เมดิคัล 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เดรเกอร เมดิคัล (ประเทศ

ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000965 19 ต.ค. 65 - -

9167 Polyglactin 910 #1 HR40S (C0068557) 

จําวน

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000966 19 ต.ค. 65 - -

9168 IV set for pump (Baxter) จํานวน 400 ชิ้น 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000969 19 ต.ค. 65 - -

9169 ถวยปอนนม ขนาด 1 ออนซ จํานวน 120 ชิ้น 5,880.00 5,880.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000970 19 ต.ค. 65 - -

9170 คาประชาสัมพันธ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง สุพรชัย หัตถกิจอุดม สุพรชัย หัตถกิจอุดม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000971 19 ต.ค. 65 - -

9171 ถังใสวัสดุมีคมติดเชื้อ ขนาด 5 * 7 Cm 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร 

จํากัด

บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000972 19 ต.ค. 65 - -

9172 Opsite 15 Cm * 28 Cm จํานวน 100 ชิ้น 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000973 19 ต.ค. 65 - -

9173 Chlorhexidine Gluconate 2% in 70% 

IPA

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000974 19 ต.ค. 65 - -

9174 คาซอมแซมเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง 42,051.00 42,051.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นาย เทคนิค แอนด 

ซัพพลาย จํากัด

บริษัท นาย เทคนิค แอนด ซัพ

พลาย จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000975 19 ต.ค. 65 - -

9175 คาสแกนเอกสารขนาด A1 และขนาด A2 3,400.00 3400.00 เฉพาะเจาะจง รานตนบุญการพิมพ รานตนบุญการพิมพ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000978 19 ต.ค. 65 - -

หนา้ 1059



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9176 วัสดุซอมบํารุง (ชุดลูกสูบฟลัชวาลว 3 ชิ้ วัสดุ

การเกษตร อาหารปลา 2 กระสอบ วัสดุซอม

บํารุง 10 รายการ วัสดุการแพทย 2 รากยาร

 จางถายเอกสารแบบแปลน ขนาด A1 253 

แผน วัสดุงานบานงานครัว 11 รายการ

29,579.89 29,579.89 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ไทยวัฒนาสามัคคี

 จํากัด จํานวนเงิน 1,187.70

 บาท

2. รานสยามการเกษตร 

จํานวนเงิน 1,240.00 บาท

3. บริษัท ซีอารซี ไทยวัสดุ 

จํากัด จํานวนเงิน 

12,249.00 บาท

4. หางหุนสวนจํากัด ทิชชู

ชลบุรี จํานวนเเงิน 

1,540.80 บาท

5. รานตนบุญการพิมพ 

จํานวนเงิน 6,325.00 บาท

6. รานจานชามบางแสน 

จํานวนเงิน 7,037.39 บาท

1. บริษัท ไทยวัฒนาสามัคคี จํากัด

 จํานวนเงิน 1,187.70 บาท

2. รานสยามการเกษตร จํานวน

เงิน 1,240.00 บาท

3. บริษัท ซีอารซี ไทยวัสดุ จํากัด 

จํานวนเงิน 12,249.00 บาท

4. หางหุนสวนจํากัด ทิชชูชลบุรี 

จํานวนเเงิน 1,540.80 บาท

5. รานตนบุญการพิมพ จํานวนเงิน

 6,325.00 บาท

6. รานจานชามบางแสน จํานวน

เงิน 7,037.39 บาท

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000979 19 ต.ค. 65 - -

9177 จางเหมาบริการรถยนต 4,600.00 4,600.00 สิทธิ ทาทอง สิทธิ ทาทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000981 19 ต.ค. 65 - -

9178 Spinal Needle #22G*31/2 จํานวน 50 ชิ้น 25,852.20 25,852.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000982 19 ต.ค. 65 - -

9179 จางเหมาบริการรถยนต 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง สิทธิ ทาทอง สิทธิ ทาทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000983 19 ต.ค. 65 - -

9180 คาทําเลมรายงานประเมินตนเอง 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน พรอมพรรณ เซอรวิส ราน พรอมพรรณ เซอรวิส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000984 19 ต.ค. 65 - -

9181 ซอมเครื่องพิมพ จํานวน 1 งาน 2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000986 19 ต.ค. 65 - -

9182 คาน้ําดื่ม 960.00 960.00 รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000987 19 ต.ค. 65 - -

9183 จางเหมาบริการเครื่องเสียงและระบบไฟ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ภูรินทร เย็นสุดใจ ภูรินทร เย็นสุดใจ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000988 19 ต.ค. 65 - -

9184 จางเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง โสภณ คิดดี โสภณ คิดดี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000989 19 ต.ค. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9185 นิตยสาร (ตามรายการประกอบแนบ) 5,650.00 5,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร บุค เซ็น

เตอร จํากัด

บริษัท อมรินทร บุค เซ็นเตอร 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000991 18 ต.ค. 65 - -

9186 อาหารวางและอาหารกลางวัน 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง ศิรินทิพย ศรีตะเขต ศิรินทิพย ศรีตะเขต เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000992 20 ต.ค. 65 - -

9187 วัสดุใหบริการแกแขกผูเขาพัก 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีสตกรีนเทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท อีสตกรีนเทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000993 20 ต.ค. 65 - -

9188 คาจางเหมาบริการอื่น 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง วีระพงษ อุดเครือ วีระพงษ อุดเครือ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000994 20 ต.ค. 65 - -

9189 น้ํามันเชื้อเพลิง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด(มหาชน)

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคา

ปลีก จํากัด(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000996 20 ต.ค. 65 - -

9190 ปายแฮชแทค ปายสติกเกอรติดโฟมบอรด 

ประชาสัมพันธ สแตนดี้ประชาสัมพันธ

โครงการ โปสเตอร A0

21,800.00 21,800.00 เฉพาะเจาะจง สุพรชัย หัตถกิจอุดม สุพรชัย หัตถกิจอุดม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000998 20 ต.ค. 65 - -

9191 คาเชาบูธ 19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็กดี อินเตอรแอค

ทีฟ จํากัด

บริษัท เด็กดี อินเตอรแอคทีฟ 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000000999 20 ต.ค. 65 - -

9192 วัสดุสํานักงาน จํานวน 21 รายการ 4,573.03 4573.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001001 20 ต.ค. 65 - -

9193 ซอมกลองจุลทรรศน ซอมกลองจุลทรรศน 

ซอมกลองจุลทรรศน ซอมกลองจุลทรรศน

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอลลีวูด อินเตอร

เนชั่นแนลจํากัด

บริษัท ฮอลลีวูด อินเตอรเนชั่น

แนลจํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001002 19 ต.ค. 65 - -

9194 ชุดเจาหนาที่หญิง L จํานวน 15 ชุด ชุด

เจาหนาที่หญิง XL จํานวน 5 ชุด ชุดกระโปรง

 2XL จํานวน 3 ชุด

18,350.00 18,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด 

กรุป จํากัด

บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุป 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001003 20 ต.ค. 65 - -

9195 ELECSYS FERRITIN E801 ELECSYS FT4 

III E801 (300 TESTS)

94,053.00 94,053.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001004 20 ต.ค. 65 - -

9196 Elecsys Troponin T hs V2.1 E2G 300 T 53,928.00 53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001005 20 ต.ค. 65 - -

9197 ELECSYS TOTAL PSA, E801, 300 TESTS 51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001006 20 ต.ค. 65 - -

9198 Elecsys free PSA, E801, 300 Tests 51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001007 20 ต.ค. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9199 Syphilis elecsys E2G 300 V2 

Testosterone G2 Elecsys E2G 300 V2

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001008 20 ต.ค. 65 - -

9200 ELECSYS VITAMIN D TOTAL II E801 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001009 20 ต.ค. 65 - -

9201 ELECSYS CORTISOL II E801 ELECSYS 

HBSAG II 300 TEST (E801)

86,670.00 86,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001010 20 ต.ค. 65 - -

9202 1. Triathlon PS Fem Com p#4 R-CEM 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001011 20 ต.ค. 65 - -

9203 1. Triathlon PS FEM Com P#2 L-CEM 61,000.00 61,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001012 20 ต.ค. 65 - -

9204 1. ATTUNE PS FEM LT SZ 6 NAR CEM 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001013 20 ต.ค. 65 - -

9205 1. ATTUNE PS FEM RT SZ 6 NAR CEM 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001014 20 ต.ค. 65 - -

9206 1. ATTUNE PS FB INSERT SZ 4 5MM 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001015 20 ต.ค. 65 - -

9207 ชุดโลหะดามใสในโพรงกระดูกขอสะโพก 27,895.00 27,895.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด 

จํากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001016 20 ต.ค. 65 - -

9208 เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกอัตโนมัติ 30,434.78 30,434.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิสเมด จํากัด บริษัท อิสเมด จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001017 20 ต.ค. 65 - -

9209 วัสดุอื่น 8,688.40 8688.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด ที แลบ 

ซัพพลาย จํากัด

บริษัท เอส แอนด ที แลบ ซัพ

พลาย จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001018 20 ต.ค. 65 - -

9210 วัสดุไฟฟา และปรับอากาศ 2 รายการ 9,100.00 9,100.00 เฉพาะเจาะจง ราน รุงแอร ราน รุงแอร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001020 20 ต.ค. 65 - -

9211 ถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร 7,600.00 5,668.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด บริษัท เมธานนท จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001021 20 ต.ค. 65 - -

9212 ปายอลูมิเนียมทางเขา-ออก ปายอลูมิเนียมที่

จําหนายบัตรเขาชม

16,210.50 16,210.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001022 20 ต.ค. 65 - -

9213 คาบริการดูแลบํารุงรักษาลิฟต งวดที่ 1 

คาบริการดูแลบํารุงรักษาลิฟต งวดที่ 2

27,285.00 27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน) บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน) เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001023 20 ต.ค. 65 - -
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9214 บัตรเขาชมสถานเลี้ยงสัตวน้ําเค็ม 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ชลบุรีการพิมพ ราน ชลบุรีการพิมพ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001024 20 ต.ค. 65 - -

9215 วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 รายการ 6,794.50 6,794.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซายน

ติฟค  เคมีคอล  ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด ซายนติฟค  

เคมีคอล  ซัพพลาย

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001025 20 ต.ค. 65 - -

9216 วัสดุการเกษตร จํานวน 9 รายการ 1,894.00 1,894.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชคาวัสดุ ไพรเวชคาวัสดุ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001026 20 ต.ค. 65 - -

9217 วัสดุการเกษตร 1,330.00 1,330.00 เฉพาะเจาะจง รานดินคุณภาพดี รานดินคุณภาพดี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001028 19 ต.ค. 65 - -

9218 นํามาตัดแบงจายใหหอผูปวยใช 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เท็น เทรดดิ้ง ราน เท็น เทรดดิ้ง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001029 20 ต.ค. 65 - -

9219 คาวัสดุอื่น-คาถายเอกสารและเขาเลม 2,580.00 2,580.00 เฉพาะเจาะจง สมศรี ทองมั่น สมศรี ทองมั่น เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001030 20 ต.ค. 65 - -

9220 นํามาใชทดสอบการทํางานของเครื่องนึ่งไอน้ํา

 กอนการทํางานทุกครั้ง

14,124.00 14,124.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปล บี แอนด เจ

 จํากัด

บริษัท ทริปเปล บี แอนด เจ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001032 20 ต.ค. 65 - -

9221 คาถายเอกสาร 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001033 12 ต.ค. 65 - -

9222 คาซอมเครื่องคอมพิวเตอร Dell Optiplex 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001034 20 ต.ค. 65 - -

9223 วัสดุ (ตามรายการประกอบแนบ) 1,023.00 1,023.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชคาวัสดุ ไพรเวชคาวัสดุ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001035 20 ต.ค. 65 - -

9224 คาจางเหมาบริการรถยนต 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุงพัฒนา ทราน

สปอรต จํากัด

บริษัท กุงพัฒนา ทรานสปอรต 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001036 20 ต.ค. 65 - -

9225 วงเงินเล็กนอยตามกฎกระทรวง 15,408.00 15,408 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิฟลม บิสซิเนส อิน

โนเวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ฟูจิฟลม บิสซิเนส อิน

โนเวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001037 20 ต.ค. 65 - -

9226 วัสดุงานบานงานครัว 9,993.80 9993.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร

เทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001038 20 ต.ค. 65 - -

9227 สกอตเทปใส แกน 3 นิ้ว สกอตเทปใส แกน 1

 นิ้ว เทปกาว 2 หนา (บาง) 1 เซนติเมตร แล็

คซีน 2 นิ้ว แล็คซีน 1.5 นิ้ว แฟมซอง

พลาสติก A4

2,364.00 2,364.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001039 20 ต.ค. 65 - -
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9228 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001041 20 ต.ค. 65 - -

9229 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001042 20 ต.ค. 65 - -

9230 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001043 20 ต.ค. 65 - -

9231 วงเงินเล็กนอยตามกฎกระทรวง 23,112.00 23,112 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิฟลม บิสซิเนส อิน

โนเวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ฟูจิฟลม บิสซิเนส อิน

โนเวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001044 20 ต.ค. 65 - -

9232 i Receptual suction Bag (flexliner) 3000 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001046 20 ต.ค. 65 - -

9233 ถังขยะทรงเหลี่ยม ขนาด 60 ลิตร 1,700.00 1,700.00 ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001047 20 ต.ค. 65 - -

9234 Cotton Wool (450 gm) จํานวน 80 มวน 23,200.00 23,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001048 20 ต.ค. 65 - -

9235 Glove (Protexis) #7.0 ไมมีแปง จํานวน 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001049 20 ต.ค. 65 - -

9236 Transpore 1*10 yds (มวน) จํานวน 720 

มวน

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001050 20 ต.ค. 65 - -

9237 วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 รายการ 2,720.01 2720.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001052 20 ต.ค. 65 - -

9238 คาวัสดุซอมบํารุงหอพัก 12 รายการ 89,200.00 89,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น

เตอร จํากัด (มหาชน) สาขา

ชลบุรี

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน) สาขาชลบุรี

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001056 20 ต.ค. 65 - -

9239 คากระบอกน้ําอุณหภูมิสีขาว 27,392.00 27,392.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สวิตไทย กรุป จํากัด บริษัท สวิตไทย กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001058 20 ต.ค. 65 - -

9240 คาจางเหมาบริการจัดเลี้ยงอาหารวาง 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง สุรีรัตน พยนตเลิศ สุรีรัตน พยนตเลิศ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001060 20 ต.ค. 65 - -

9241 คาจางเหมาทําความสะอาด 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง วิลัย แกวลูกอินทร วิลัย แกวลูกอินทร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001061 20 ต.ค. 65 - -

หนา้ 1064



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9242 คาจางเหมาบริการรถสองแถว 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ผูขายขาจร ผูขายขาจร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001062 19 ต.ค. 65 - -

9243 พวงมาลัยและดอกไม 2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง ราน Kalaya Florist ราน Kalaya Florist เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001063 20 ต.ค. 65 - -

9244 พานพุม 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางจุฑารัตน ประยูรญาติ นางจุฑารัตน ประยูรญาติ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001065 20 ต.ค. 65 - -

9245 วารสารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย

บูรพา

14,300.00 14,300.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข รุงรัตน แสงสุข เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001066 20 ต.ค. 65 - -

9246 เชาชุดพระราชทานฯ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสูทเซ็นเตอร รานสูทเซ็นเตอร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001067 20 ต.ค. 65 - -

9247 โตะจีน เพื่อรองรับแขก 25,200.00 25,200.00 เฉพาะเจาะจง ตี๋ หนาแดง ตี๋ หนาแดง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001069 21 ต.ค. 65 - -

9248 ซอมแซมผานตัดหญารถไถ ตค 4888 สก 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ใบสําคัญคางจาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001070 21 ต.ค. 65 - -

9249 ปดชองทางเดินดวยโครงเหล็ก 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอสเจคอน

สตรัคชั่นแอนดเดคคอร 

จํากัด

บริษัท พีเอสเจคอนสตรัคชั่นแอนด

เดคคอร จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001071 21 ต.ค. 65 - -

9250 หนากากอนามัย(หนา 4 ชั้น) แอลกอฮอลBC 8,448.72 8,448.72 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทิชชูชลบุรี หางหุนสวนจํากัด ทิชชูชลบุรี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001073 20 ต.ค. 65 - -

9251 จางเหมาเปลี่ยนคาปาซิเตอรแอร 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน ขาวสะอาด นายไพโรจน ขาวสะอาด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001074 21 ต.ค. 65 - -

9252 จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถตู 10,154.30 10154.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อารยออโตเซอรวิส

 จํากัด

บริษัท ส.อารยออโตเซอรวิส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001075 21 ต.ค. 65 - -

9253 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001076 21 ต.ค. 65 - -

9254 คาจางเหมาบริการอื่น 1,694.00 1,694.00 เฉพาะเจาะจง นางนวพร พงษไพโรจน นางนวพร พงษไพโรจน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001077 21 ต.ค. 65 - -

9255 วงเงินเล็กนอยตามกฎกระทรวง 109,140.00 109,140 

บาท

เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนพลัส เพสท 

คอนโทรล จํากัด

บริษัท กรีนพลัส เพสท คอนโทรล

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001079 18 ต.ค. 65 - -

หนา้ 1065



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9256 วัสดุอื่น 5,114.60 5114.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส 

จํากัด

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001080 21 ต.ค. 65 - -

9257 น้ํามันเชื้อเพลิง 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหา

นคร

หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001081 21 ต.ค. 65 - -

9258 วัสดุอื่น 4,983.00 4,983.00 เฉพาะเจาะจง นิติพงศ อยูคง

ไพรเวชคาวัสดุ

บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

รานยาบูรพาเภสัช

นิติพงศ อยูคง

ไพรเวชคาวัสดุ

บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

รานยาบูรพาเภสัช

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001082 21 ต.ค. 65 - -

9259 วัสดุอื่น 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส 

กอปปเออร จํากัด

บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปป

เออร จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001083 21 ต.ค. 65 - -

9260 จางทําพวงมาลา 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง สมศักดิ์ สายแวว สมศักดิ์ สายแวว เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001084 21 ต.ค. 65 - -

9261 นามบัตร 2 หนา จํานวน 200 ใบ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง สุพรชัย หัตถกิจอุดม สุพรชัย หัตถกิจอุดม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001085 21 ต.ค. 65 - -

9262 วัสดุสํานักงานจํานวน 6 รายการ 5,094.98 5,094.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001086 21 ต.ค. 65 - -

9263 วงเงินเล็กนอยตามกฎกระทรวง 1,965.08 1,965.08 

บาท

เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิฟลม บิสซิเนส อิน

โนเวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ฟูจิฟลม บิสซิเนส อิน

โนเวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001087 20 ต.ค. 65 - -

9264 น้ําถัง จํานวน 20 ถัง 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง รานวีเจ น้ําดื่ม รานวีเจ น้ําดื่ม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001088 21 ต.ค. 65 - -

9265 น้ํามันเชื้อเพลิงรับ - สง เอกสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหา

นคร

หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001089 21 ต.ค. 65 - -

9266 วัสดุประปา 385.20 385.20 เฉพาะเจาะจง ราน ไถเส็ง ราน ไถเส็ง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001090 21 ต.ค. 65 - -

9267 ตรวจเช็คระยะ 470,000 กม./เปลี่ยนน้ํามัน 34,893.24 34,893.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนต

ชลบุรี จํากัด

บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001091 21 ต.ค. 65 - -

หนา้ 1066



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9268 บํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องผลิตน้ํา 73,786.68 73,786.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร.โอ.โซเชียล จํากัด บริษัท อาร.โอ.โซเชียล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001092 21 ต.ค. 65 - -

9269 นํามาใชเปนเชื้อเพลิงในการอบผา 27,600.00 27,600.00 เฉพาะเจาะจง ราน บางแสนแกส ราน บางแสนแกส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001094 21 ต.ค. 65 - -

9270 นํามาติดที่หนา set เครื่องมือเพื่อเปนขอมูล

ของ set เครื่องมือ

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภาสิน หางหุนสวนจํากัด ภาสิน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001095 21 ต.ค. 65 - -

9271 ใชเปนเชื้อเพลิงในการทําใหปราศจากเชื้อ

ดวยแกส EO

55,982.40 55,982.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001096 21 ต.ค. 65 - -

9272 นํามาใชลางวัสดุ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพยเซอรจิคอล

 จํากัด

บริษัท สหทรัพยเซอรจิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001097 21 ต.ค. 65 - -

9273 นํามาใชใสวัสดุอุปกรณทางการแพทยกอน

การทําใหปราศจากเชื้อ

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร 

จํากัด

บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001098 21 ต.ค. 65 - -

9274 นํามาใชจายใหหองทําแผลใชเปน case by 

case ยกเลิกการใชกระปุก forceps

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด บริษัท พิลโก จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001099 21 ต.ค. 65 - -

9275 นํามาใชลางวัสดุ อุปกรณทางการแพทย 33,063.00 33,063.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001100 21 ต.ค. 65 - -

9276 คาเชารถบัสปรับอากาศ 19 คัน 45,600.00 45,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี รุงโรจน จํากัด บริษัท ชลบุรี รุงโรจน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001101 21 ต.ค. 65 - -

9277 ซื้อยา Infant Food Premature 400 mg 4,984.06 4,984.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001103 21 ต.ค. 65 - -

9278 ซื้อยา Melatonin 2 mg tablet จํานวน 130 93,892.50 93,892.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001104 21 ต.ค. 65 - -

9279 ซื้อยา Montelukast 4 mg tablet จํานวน 

50

25,573.00 25,573.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001105 21 ต.ค. 65 - -

9280 นํามาใชจายใหหอผูปวย ICU และ CSSD 

เนื่องจากยังไมมีใชในแผนก ICU

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด บริษัท พิลโก จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001106 21 ต.ค. 65 - -

9281 คาถายเอกสาร 1,240.00 1,240.00 เฉพาะเจาะจง วันธวัช เรืองศรี วันธวัช เรืองศรี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001107 21 ต.ค. 65 - -

9282 ซื้อยา Ertapenam 1 gm injection จํานวน 93,518.00 93,518.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001108 21 ต.ค. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9283 ซื้อยา Estradiol 0.035 mg+Cyproterone

 2

3,240.00 3,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001110 21 ต.ค. 65 - -

9284 ซื้อยา Rabies serum 1000iu/5 ml 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001111 21 ต.ค. 65 - -

9285 ซื้อยา Fluticasone 125 mcg evohaler 

120

22,363.00 22,363.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001112 21 ต.ค. 65 - -

9286 ซื้อยา Vitamin B 1 6 12 tablet จํานวน 

150

93,090.00 93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001113 21 ต.ค. 65 - -

9287 ซื้อยา Ondansetron 8 mg tablet จํานวน

 80

51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001114 21 ต.ค. 65 - -

9288 Abrasives HP B652R 035 Blue จํานวน 

10 pcs Abrasives HP B671 060 Blue 

จํานวน 10 pcs

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว เด็นทั่ล อิน

คอรปอเรชั่น จํากัด

บริษัท ไดรว เด็นทั่ล อินคอร

ปอเรชั่น จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001115 21 ต.ค. 65 - -

9289 คาบริการดูแลบํารุรักษาและแกไข 64,200.00 64,200 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส 

เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001116 21 ต.ค. 65 - -

9290 ซื้อยา Cefoperazone 1 gm+Sulbactam 

500

9,202.00 9,202.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001117 21 ต.ค. 65 - -

9291 ซื้อยา Losartan 50 mg tablet จํานวน 

160 B

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001118 21 ต.ค. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9292 UNITEK SSC PRIMARY ANTERIOR KIT UL-

1 PEDO STRIP, CENTRAL UL-2 PEDO 

STRIP, CENTRAL UL-3 PEDO STRIP, 

CENTRAL UL-4 PEDO STRIP, CENTRAL 

UR-1 PEDO STRIP, CENTRAL UR-2 

PEDO STRIP, CENTRAL UR-3 PEDO 

STRIP, CENTRAL UR-4 PEDO STRIP, 

CENTRAL UL-1 PEDO STRIP, LATERAL 

UL-2 PEDO STRIP, LATERAL UL-3 PEDO 

STRIP, LATERAL UL-4 PEDO STRIP, 

LATERAL UR-1 PEDO STRIP, LATERAL 

UR-2 PEDO STRIP, LATERAL UR-3 PEDO 

STRIP, LATERAL UR-4 PEDO STRIP, 

LATERAL

27,178.00 27,178.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001119 21 ต.ค. 65 - -

9293 A2B Z350 XT SYR จํานวน 5 Syr A3B 

Z350 XT SYR จํานวน 5 Syr A3.5B Z350 

XT SYR จํานวน 5 Syr A4B Z350 XT SYR 

จํานวน 5 Syr FILTEX SUPERME 

FLOWABEL A3,2-2G

19,153.00 19,153.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001120 21 ต.ค. 65 - -

9294 Carestream น้ํายาลางฟลม 1,880.00 1,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ด.ี ทันตเวช 

(1988) จํากัด

บริษัท เอส.ด.ี ทันตเวช (1988) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001121 21 ต.ค. 65 - -

9295 ซื้อยา Metformin 500 mg tablet จํานวน 

750

93,750.00 93,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001122 21 ต.ค. 65 - -

9296 ซื้อยา Peppermint oil 187 mg capsule 97,900.00 97,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล 

(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ

ไทย)จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001124 21 ต.ค. 65 - -

9297 คาบริการ Line official 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001125 21 ต.ค. 65 - -

9298 ซื้อยา Mirtazapine 30 mg tablet จํานวน 5 8,750.00 8,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส 

จํากัด

บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001126 21 ต.ค. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9299 ซื้อยา Leflunomide 20 mg Film-coated 

tab

94,800.00 94,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001127 21 ต.ค. 65 - -

9300 ซื้อยา Fentanyl 100mcg/2ml injection 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กองควบคุม

วัตถุเสพติด

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001128 21 ต.ค. 65 - -

9301 ซื้อยา Morphine 10 mg tablet จํานวน 40 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กองควบคุม

วัตถุเสพติด

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001129 21 ต.ค. 65 - -

9302 ซื้อยา Morphine 30 mg tablet จํานวน 20 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กองควบคุม

วัตถุเสพติด

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001130 21 ต.ค. 65 - -

9303 ซื้อยา Pethidine 50 mg/1 ml injection 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กองควบคุม

วัตถุเสพติด

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001131 21 ต.ค. 65 - -

9304 ซื้อยา Morphine 10 mg/1 ml injection 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กองควบคุม

วัตถุเสพติด

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001132 21 ต.ค. 65 - -

9305 ซื้อยา Risperidone 1 mg tablet จํานวน 

200

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001133 21 ต.ค. 65 - -

9306 ซื้อยา Furosemide 20 mg/2 ml injection 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001134 21 ต.ค. 65 - -

9307 ซื้อยา Vitamin D2 20000 iu capsule 

จํานวน

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001135 21 ต.ค. 65 - -

9308 ซื้อยา Hydroxyurea 500 mg capsule 

จํานวน

28,504.80 28,504.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001136 21 ต.ค. 65 - -

9309 จางบริการปองกันกําจัดหนู และปลวก จาง

บริการปองกันกําจัดหนู และปลวก จาง

บริการปองกันกําจัดหนู และปลวก จาง

บริการปองกันกําจัดหนู และปลวก

28,355.00 28,355 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน เพสท 

เมเนจเมนท จํากัด

บริษัท แคนนอน เพสท เมเนจ

เมนท จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001137 21 ต.ค. 65 - -

9310 ซื้อยา Iopromide 300 mg/50 ml 

(Ultravist

36,915.00 36,915.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001138 21 ต.ค. 65 - -
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9311 ซื้อยา Carbetocin 100 mcg/ml injection 21,828.00 21,828.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001139 21 ต.ค. 65 - -

9312 ซื้อยา Cromoglycate 2% eye drop 10 ml 6,402.88 6,402.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001140 21 ต.ค. 65 - -

9313 คาถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร 872.97 872.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด บริษัท เมธานนท จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001141 21 ต.ค. 65 - -

9314 วัสดุอื่น -น้ํามันเชื้อเพลิง 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนา

นคร จํากัด

สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001145 21 ต.ค. 65 - -

9315 คาของที่ระลึก 900.00 1,000 บาท เฉพาะเจาะจง รานไทยเบญจรงค รานไทยเบญจรงค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001146 21 ต.ค. 65 - -

9316 คาจางเหมารถบัสปรับอากาศ 8,000.00 8,000 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณา ทรัพยเจริญ 

แทรเวล จํากัด

บริษัท วรรณา ทรัพยเจริญ แทร

เวล จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001147 21 ต.ค. 65 - -

9317 น้ําดื่ม BUH  1500 แพค 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดริ้งค ซัพพลาย

เออร แอนด เซอรวิส จํากัด

บริษัท ไอดริ้งค ซัพพลายเออร 

แอนด เซอรวิส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001150 21 ต.ค. 65 - -

9318 เชือกปาน จํานวน 10 มวน 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง ผูขายขาจร ผูขายขาจร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001152 21 ต.ค. 65 - -

9319 คาของที่ระลึก จํานวน 3 ชิ้น 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ผูขายขาจร ผูขายขาจร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001153 21 ต.ค. 65 - -

9320 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 1,701.30 1,701.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะ นิว โซลูชั่น จํากัด บริษัท อะ นิว โซลูชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001154 21 ต.ค. 65 - -

9321 วัสดุอื่น 5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูชิ (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท บูชิ (ไทยแลนด) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001155 21 ต.ค. 65 - -

9322 วัสดุอื่น 67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001156 21 ต.ค. 65 - -

9323 วัสดุอื่น-คาชุดกีฬาวายน้ํา จํานวน 22 ชุด 15,400.00 15,400.00 เฉพาะเจาะจง ราน UP TO YOU 

Idea(&)SportBangsaen

ราน UP TO YOU 

Idea(&)SportBangsaen

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001158 21 ต.ค. 65 - -

9324 ของทีระลึก เสื้อประจําคณะเภสัชศาสตร 29,700.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง รานนานาปก รานนานาปก เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001159 20 ต.ค. 65 - -
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9325 วัสดุอื่น-วัสดุอุปกรณกีฬาวายน้ํา 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอ็นเอส ซันเดย 

สปอรต จํากัด

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท เคเอ็นเอส ซันเดย สปอรต 

จํากัด

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001160 21 ต.ค. 65 - -

9326 คาเติมน้ํายาแอรรถยนต นค8305 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง สมศักดิ์ แอร สมศักดิ์ แอร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001161 21 ต.ค. 65 - -

9327 ใบประกาศนียบัตร จํานวน 12000 ใบ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮโกะ เพรส จํากัด บริษัท โฮโกะ เพรส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001163 21 ต.ค. 65 - -

9328 คาจางเหมาคนสวนและรักษาความสะอาด 50,400.00 50,400.00 เฉพาะเจาะจง สมศักดิ์ นิตขลิบ สมศักดิ์ นิตขลิบ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001164 21 ต.ค. 65 - -

9329 แฟมประวัติผูปวย OPD สีเขียว จํานวน 42,265.00 42,265.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อัครพล หางหุนสวนจํากัด อัครพล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001166 21 ต.ค. 65 - -

9330 Bibag 900G For 5008 43,200.00 43,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001168 21 ต.ค. 65 - -

9331 เครื่องชวยหายใจความดันบวกแบบอัตโนมัติ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน) เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001169 21 ต.ค. 65 - -

9332 WEGO Hollow Fiber Dialyzer F15 

Lowflux

10,320.00 10,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001170 21 ต.ค. 65 - -

9333 เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล 

จํากัด

บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001171 21 ต.ค. 65 - -

9334 เครื่องชวยหายใจความดันบวกแบบอัตโนมัติ 66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน) เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001172 21 ต.ค. 65 - -

9335 AV Set Online BVM For 5008 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001174 21 ต.ค. 65 - -

9336 Hemoflow F60S 17,325.00 17,325.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001176 21 ต.ค. 65 - -

9337 วัสดุอื่น 5,835.00 5835.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน 

จํากัด

บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001177 21 ต.ค. 65 - -

หนา้ 1072



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9338 Hemoflow HF80S 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001178 21 ต.ค. 65 - -

9339 วัสดุอื่น 25,219.90 25219.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ 

จํากัด

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001179 21 ต.ค. 65 - -

9340 Serim Residual Peroxide test Strips 

1x10

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด บริษัท เมดิทอป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001180 21 ต.ค. 65 - -

9341 วัสดุอื่น 7,560.09 7560.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001181 21 ต.ค. 65 - -

9342 PlasmaFlux P2 Dry Citrosteril 5 L 42,600.00 42,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001182 21 ต.ค. 65 - -

9343 วัสดุอื่น 22,159.70 22159.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด บริษัท กิบไทย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001183 21 ต.ค. 65 - -

9344 วัสดุอื่น 1,210.00 1210.00 เฉพาะเจาะจง รานศูนยการเรียน,ราน 20 

บาท(บางพระ), รานอัญชลี 

มินิมารท บางแสน

[อัญชลี มินิมารท], บริษัท ดี

ฟารมาซี จํากัด สาขาที่ 

00007 (บางแสน)

และรานถายคลอง

รานศูนยการเรียน,ราน 20 บาท

(บางพระ), รานอัญชลี มินิมารท 

บางแสน

[อัญชลี มินิมารท], บริษัท ดี

ฟารมาซี จํากัด สาขาที่ 00007 

(บางแสน)

และรานถายคลอง

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001184 21 ต.ค. 65 - -

9345 คาใชจายของนิสิต/กิจกรรมนิสิต 2,430.00 2430.00 เฉพาะเจาะจง ผูขายขาจร ผูขายขาจร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001185 21 ต.ค. 65 - -

9346 รั้วกระโดดกรีฑา 8 รั้ว พรอมคาขนสง 9,360.00 9,360.00 เฉพาะเจาะจง รานซุปเปอรโคชช็อป รานซุปเปอรโคชช็อป เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001186 21 ต.ค. 65 - -

9347 คาใชจายของนิสิต/กิจกรรมนิสิต 14,400.00 14400.00 เฉพาะเจาะจง ศุภพล ภูศรี ศุภพล ภูศรี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001187 21 ต.ค. 65 - -

9348 ซื้อยา Sofosbuvir 400 mg+Velpatasvir 

100

23,368.80 23,368.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001188 21 ต.ค. 65 - -

9349 ซื้อยา Desmopressin 0.1 mg tablet 

จํานวน

94,374.00 94,374.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001189 21 ต.ค. 65 - -

9350 ซื้อยา Desmopressin 4 mcg/1 ml 

injection

7,469.67 7,469.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001190 21 ต.ค. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9351 ซื้อยา Calcium gluconate 10% 10 ml 4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001191 21 ต.ค. 65 - -

9352 ซื้อยา Hyoscine 20 mg/ml injection 

จํานวน

10,250.00 10,250.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001192 21 ต.ค. 65 - -

9353 ซื้อยา ยาอมมะแวง จํานวน 100 กลอง 8,881.00 8,881.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001193 21 ต.ค. 65 - -

9354 ซื้อยา M. Tussis (Brown mixt.) 180 ml 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001194 21 ต.ค. 65 - -

9355 ซื้อยา Cisatracurium 10 mg/5 ml injectio 92,737.50 92,737.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001195 21 ต.ค. 65 - -

9356 ซื้อยา DTPa+IPV+HIB 0.5 ml จํานวน 80 72,760.00 72,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001196 21 ต.ค. 65 - -

9357 ซื้อยา Lidocaine HCl 1%+Epinephrine 20 13,289.40 13,289.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001197 21 ต.ค. 65 - -

9358 ซื้อยา Soluvit N 10 ml จํานวน 2 กลอง 2,542.32 2,542.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PO1000065100003 08/10/2564 - -

9359 ซื้อยา Syrup 450 ml จํานวน 48 ขวด 3,929.28 3,929.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา 

จํากัด

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001199 21 ต.ค. 65 - -

9360 ซื้อยา Cloxacillin 1 gm injection จํานวน 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอรราลดรั๊กส

เฮาส จํากัด

บริษัท เยนเนอรราลดรั๊กสเฮาส 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001200 21 ต.ค. 65 - -

9361 ซื้อยา Insulin NPH pen 100u/ml 3 ml 88,750.00 88,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001201 21 ต.ค. 65 - -

9362 ซื้อยา Insulin Rl/NPH 30/70u/ml 3 ml 99,400.00 99,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001202 21 ต.ค. 65 - -

9363 ซื้อยา Diclofenac 25 mg tablet จํานน 30 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001203 21 ต.ค. 65 - -

9364 ซื้อยา N.S.S 0.9% 250 ml จํานวน 800 ถุง 20,800.00 20,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ

 จํากัด

บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001204 21 ต.ค. 65 - -

9365 ซื้อยา Smectite 3 gm powder จํานวน 20 6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร 

(ไทยแลนด) จํากัด

บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทย

แลนด) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001205 21 ต.ค. 65 - -

หนา้ 1074



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
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ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9366 ซื้อยา Benzoyl peroxide 2.5% w/w 

cream

5,521.20 5,521.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีริช (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001206 21 ต.ค. 65 - -

9367 ซื้อยา Hydrocortisone 100 mg injection 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จํากัด บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001207 21 ต.ค. 65 - -

9368 ซื้อยา Epoetin alfa 10000 iu powder 

and

71,800.00 71,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001208 21 ต.ค. 65 - -

9369 ซื้อยา Fenofibrate 135 mg tablet จํานวน 94,374.00 94,374.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001209 21 ต.ค. 65 - -

9370 ซื้อยา Verapamil SR 240 mg tablet 

จํานวน

69,336.00 69,336.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001210 21 ต.ค. 65 - -

9371 ซื้อยา Phenytoin sodium 100 mg 

capsule

49,434.00 49,434.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001211 21 ต.ค. 65 - -

9372 ซื้อยา Phenytoin 50 mg tablet จํานวน 30 19,420.50 19,420.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001212 21 ต.ค. 65 - -

9373 ซื้อยา Hydralazine 20 mg/2 ml injection 4,836.40 4,836.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001214 21 ต.ค. 65 - -

9374 ซื้อยา Cyproterone 50 mg tablet จํานวน

 40

77,639.20 77,639.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001215 21 ต.ค. 65 - -

9375 ซื้อยา Salbutamol sulfate 100 mcg/dose 17,976.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001216 21 ต.ค. 65 - -

9376 ถายเอกสารขอสอบปลายภาค 2,069.50 2,069.50 เฉพาะเจาะจง ราน บานคอมพิวเตอร ราน บานคอมพิวเตอร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001219 21 ต.ค. 65 - -

9377 เลมงบประมาณเงินรายได จํานวน 4 เลม 

เลมงบประมาณเงินแผนดินและ

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพิวเตอร รานบานคอมพิวเตอร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001220 21 ต.ค. 65 - -

9378 ไมคฑา 21,282.30 21282.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท จุไรรัตน มิวสิค จํากัด บริษัท จุไรรัตน มิวสิค จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001221 21 ต.ค. 65 - -

9379 ปายไวนิล 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา รานเอ็ม-เอส โฆษณา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001222 20 ต.ค. 65 - -

9380 กรอบรูป 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง รานชางนอง รานชางนอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001223 20 ต.ค. 65 - -
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ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ
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9381 ปายไวนิล 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา เอ็ม-เอส โฆษณา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001224 20 ต.ค. 65 - -

9382 วัสดุอื่น-ลูกเปตอง จํานวน 8 หลอด 15,984.00 15,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาราธอน (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001225 23 ต.ค. 65 - -

9383 วัสดุอื่น-ลูกแกนสวนกลาง วัสดุอื่น-ลูกเปตอง

สวนกลาง วัสดุอื่น-หวงสนาม

34,832.00 34,832.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาราธอน (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001226 23 ต.ค. 65 - -

9384 วัสดุอื่น-คาชุดกีฬาซอฟทบอล 23,800.00 23,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสมพอง กวางประสิทธิ์ นางสมพอง กวางประสิทธิ์ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001227 23 ต.ค. 65 - -

9385 วัสดุอื่น 19,950.00 19,950.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ป.กิตติ

พันธุ

หางหุนสวนจํากัด ป.กิตติพันธุ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001228 23 ต.ค. 65 - -

9386 วัสดุอื่น 19,961.00 19,961.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001229 23 ต.ค. 65 - -

9387 วัสดุอื่น 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001230 23 ต.ค. 65 - -

9388 วัสดุอื่น 9,038.00 9,038.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดดูพลอยส เกม

แอนดทอย จํากัด

บริษัท เอ็ดดูพลอยส เกมแอนด

ทอย จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001231 23 ต.ค. 65 - -

9389 วัสดุอื่น-ลูกกอลฟ 10 กลอง 20,540.00 20,540.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชนาต สุขุมาภรณ นางสาวนุชนาต สุขุมาภรณ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001232 23 ต.ค. 65 - -

9390 วัสดุอื่น-อุปกรณแขงขันกีฬาเทนนิส 7 18,425.00 18,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทาทา สปอรต จํากัด บริษัท ทาทา สปอรต จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001233 23 ต.ค. 65 - -

9391 วัสดุอื่น-กระดานหมากลอมและชุดหมากลอม 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง โกะ แอดดิคต ชอป โกะ แอดดิคต ชอป เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001234 23 ต.ค. 65 - -

9392 ไมเกินจากวงเงินที่กฎกระทรวงกําหนด 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001235 25 ต.ค. 65 - -

9393 ยาและเวชภัณฑ 79,816.65 79,816.65 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สมนึก

เภสัช

หางหุนสวนจํากัด สมนึกเภสัช เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001236 23 ต.ค. 65 - -

9394 วัสดุสํานักงานและวัสดุตีเสนสนามสําเร็จรูป 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง รานรัตนพาณิชย รานรัตนพาณิชย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001237 18 ต.ค. 65 - -
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9395 วัสดุสําหรับหองพัก ศูนยปฏิบัติการโรงแรม 8,910.00 8,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีสตกรีนเทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท อีสตกรีนเทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001239 24 ต.ค. 65 - -

9396 วัสดุอื่น 50,996.20 50,996.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001244 25 ต.ค. 65 - -

9397 วัสดุอื่น 1,332.00 1,332.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001245 25 ต.ค. 65 - -

9398 ใบปดน้ําฝน 1คู น้ํามันเครื่อง 25 ลิตร กรอง

น้ํามันเครื่อง 1 ลูก คาแรง

7,115.50 7,115.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  เวิลดเท

รด ประเทศไทย

หางหุนสวนจํากัด  เวิลดเทรด 

ประเทศไทย

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001247 25 ต.ค. 65 - -

9399 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง สมศักดิ์ เสียงสังข สมศักดิ์ เสียงสังข เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001248 25 ต.ค. 65 - -

9400 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟเชียล อีควิป

เมนท แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด

บริษัท ออฟฟเชียล อีควิปเมนท 

แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001249 25 ต.ค. 65 - -

9401 คาติดตั้งสายสัญญาณ UTP CAT6พรอม

อุปกรณ

16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001250 25 ต.ค. 65 - -

9402 คาเชาเครื่องถายเอกสารสี 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส 

กอปปเออร จํากัด

บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปป

เออร จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001252 25 ต.ค. 65 - -

9403 ไมเกินจากวงเงินที่กฎกระทรวงกําหนด 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศรินทร จันบาน

โขด

นางสาวเกศรินทร จันบานโขด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001253 25 ต.ค. 65 - -

9404 จางเหมาบริการบํารุงรักษาลิฟต "ฮิตาช"ิ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001254 25 ต.ค. 65 - -

9405 ซอมเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.ที.

แอร แอนด เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.ที.แอร 

แอนด เซอรวิส

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001256 25 ต.ค. 65 - -

9406 จางบํารุงรักษาลิฟต "มิตซูบิช"ิ 32,956.00 32,956.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเว

เตอร (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001258 25 ต.ค. 65 - -

9407 วัสดุในการซอมแซม จํานวน 3 ชนิด 67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001259 25 ต.ค. 65 - -

9408 วัสดุซอมแซม 52 รายการ 6,862.98 6,862.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001260 25 ต.ค. 65 - -
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9409 ซอมแซมรถยนตทะเบียน ย-4527 ชลบุรี 

ซอมแซมรถยนตทะเบียน นค-3269 ชลบุรี 

ซอมแซมรถสวัสดิการ เบอร 10

9,523.00 9,523.00 เฉพาะเจาะจง ราน แสนสุขการยาง ราน แสนสุขการยาง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001261 25 ต.ค. 65 - -

9410 วัสดุซอมแซม 17 รายการ 19,210.78 19,210.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001262 25 ต.ค. 65 - -

9411 วัสดุอื่น 13,054.00 13,054.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลฟ ไซเอนซ เอพี 

จํากัด

บริษัท ไลฟ ไซเอนซ เอพี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001263 25 ต.ค. 65 - -

9412 วัสดุไฟฟา 8 รายการ 13,676.00 13,676.00 เฉพาะเจาะจง ราน ท.ี เอ็น. ฮารดแวร 

2005.

ราน ท.ี เอ็น. ฮารดแวร 2005. เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001264 25 ต.ค. 65 - -

9413 จางบํารุงรักษาลิฟต "ฟูจิเทค" 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร

เนชั่นแนลจํากัด

บริษัท ว.เกียรติ อินเตอรเนชั่น

แนลจํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001265 25 ต.ค. 65 - -

9414 คาน้ํามันเชื้อเพลิง 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง (สํานักงานใหญ)

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง 

(สํานักงานใหญ)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001266 25 ต.ค. 65 - -

9415 Matrix T-Band, Straight/ Small 

Endodontic Ruler without hole, Konig 

Crown Crimping Pliers 120 mm, Konig 

Band Seater, Konig Crown Contouring 

Pliers, Konig Band Removing Pliers 

130mm, Konig Rim Lock Tray #15 U/L, 

Konig Rim Lock Tray #16 U/L, Konig 

Partial Tray Adjustable # S, Konig

23,200.00 23,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว เด็นทั่ล อิน

คอรปอเรชั่น จํากัด

บริษัท ไดรว เด็นทั่ล อินคอร

ปอเรชั่น จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001267 25 ต.ค. 65 - -

9416 อุปกรณกีฬาฟุตซอล 11 รายการ 19,013.00 19,013.00 เฉพาะเจาะจง ราน Coaching Sport ชลบุรี ราน Coaching Sport ชลบุรี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001268 25 ต.ค. 65 - -

9417 Streptococcal grouping kit 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด คลีนิคอล

ไดแอกโนสติคส

หางหุนสวนจํากัด คลีนิคอลไดแอก

โนสติคส

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001269 25 ต.ค. 65 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9418 Sheep Blood Agar (10 Plate/ Pack) 

Chocolate agar (10 Plate/ Pack) 

Colistin sulphate 10 ug "OXOID" 

Chloramphenicol 30 ug "OXOID" 

Tigecycline 15 ug "OXOID" Sulpha/ 

Trimetho (Bactrim) Cefuroxime 30 ug 

"OXOID"

22,300.00 22,300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด คลีนิคอล

ไดแอกโนสติคส

หางหุนสวนจํากัด คลีนิคอลไดแอก

โนสติคส

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001270 25 ต.ค. 65 - -

9419 STEAM RAPID ATTEST 50 TUBE/ BOX 44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001271 25 ต.ค. 65 - -

9420 CO2 +Na/ K/ CI 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001272 25 ต.ค. 65 - -

9421 M 68FD DYE 48 ml. 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001273 25 ต.ค. 65 - -

9422 Diluent (68DS) 20 Lt. จํานวน 20 ถัง 

Diluent (68DR) 1000 Lt. จํานวน 2 ขวด M

 68FR DYE 12 ml. จํานวน 2 ขวด

88,800.00 88,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001274 25 ต.ค. 65 - -

9423 Lyse (68LH) 1000 ml. Methyl Alcohol 

(Methanol) 1L Microscrope sllide for 

SC-120 50 pcs.

86,300.00 86,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001275 25 ต.ค. 65 - -

9424 Lyse (68LD) 4000 ml. 86,400.00 86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001276 25 ต.ค. 65 - -

9425 คาจางเหมาบริการปองกันและกําจัดปลวกฯ 61,200.00 61,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอสเค คลีนนิ่ง 

แอนด เซอรวิส จํากัด

บริษัท เคเอสเค คลีนนิ่ง แอนด 

เซอรวิส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001277 25 ต.ค. 65 - -

9426 Lyse (68LB) 4000 ml. 86,400.00 86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001278 25 ต.ค. 65 - -

9427 M 68FD DYE 48 ml. 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001279 25 ต.ค. 65 - -

9428 Nylon #4/0 DS19 (C0935204) จํานวน 

432

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001281 25 ต.ค. 65 - -

9429 อุปกรณกีฬาฟุตบอล 9 รายการ 13,300.00 13,300.00 เฉพาะเจาะจง รานอารโอสปอรต รานอารโอสปอรต เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001282 25 ต.ค. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
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มหาวิทยาลัยบูรพา

9430 Epidural Minipack System1 16G จํานวน

 10

5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001283 25 ต.ค. 65 - -

9431 ผาซับเลือดขนาด 18*18 นิ้ว จํานวน 120 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001284 25 ต.ค. 65 - -

9432 หนังสือกุงกิ๋งเที่ยวพิพิธภัณฑสัตวน้ํา 28,350.00 28,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปลน ฟอร คิดส 

จํากัด

บริษัท แปลน ฟอร คิดส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001285 25 ต.ค. 65 - -

9433 กลองใสเอกสาร จํานวน 24 อัน 14,160.00 14,160.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001286 25 ต.ค. 65 - -

9434 เพื่อใชในสํานักงานคณะฯ 81.00 81.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมใจเจริญรุงเรือง 

จํากัด

บริษัท รวมใจเจริญรุงเรือง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001288 20 ต.ค. 65 - -

9435 Oxygen Cannular #(Child) จํานวน 200 

ชิ้น

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร 

จํากัด

บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001289 25 ต.ค. 65 - -

9436 วัสดุการเรียนการสอน 19,013.00 2000 บาท เฉพาะเจาะจง ผูขายขาจร ผูขายขาจร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001290 25 ต.ค. 65 - -

9437 ลูกบอล(ขนาด 45 mm.) 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น

 จํากัด

บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001291 25 ต.ค. 65 - -

9438 วัสดุการเรียนการสอนหลักชีววิทยา 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ผูขายขาจร ผูขายขาจร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001292 25 ต.ค. 65 - -

9439 คุกกี้ 150 กลอง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุชานาฎ อยูนันต นางสุชานาฎ อยูนันต เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001293 25 ต.ค. 65 - -

9440 ลูกชิ้น 50 กิโลกรัม ไสกรอกหมู 40 ถุง 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง รานพี่นกหาดวอนนภา รานพี่นกหาดวอนนภา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001294 25 ต.ค. 65 - -

9441 สปอรตไลท LED เทปพันสายไฟ 1,405.00 1405 บาท เฉพาะเจาะจง ผูขายขาจร ผูขายขาจร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001295 25 ต.ค. 65 - -

9442 วัสดุอื่น - 20,165.00 20,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็นแอนดเอ็นสปอรต

แอนดเอ็นจิเนียริ่งจํากัด

รานอีสเทิรนปงปอง

บริษัทเอ็นแอนดเอ็นสปอรตแอนด

เอ็นจิเนียริ่งจํากัด

รานอีสเทิรนปงปอง

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001296 25 ต.ค. 65 - -

9443 คาซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 45,900.00 45,900.00 เฉพาะเจาะจง ศรายุทธ ใสยาทา ศรายุทธ ใสยาทา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001297 25 ต.ค. 65 - -
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9444 คาซอมแซมและบํารุงรักษา-เครื่องดนตรี 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ประโยชน ทางมีศรี ประโยชน ทางมีศรี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001298 25 ต.ค. 65 - -

9445 คาซอมแซมและบํารุงรักษา-จักร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน สหชัยคาจักร 2003 ราน สหชัยคาจักร 2003 เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001299 25 ต.ค. 65 - -

9446 คาจางเหมาติดตั้งสายสัญญาณ UTP Cat6 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง วุฒิชัย จันอนุกาญจน วุฒิชัย จันอนุกาญจน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001300 25 ต.ค. 65 - -

9447 อุปกรณกีฬาฟุตบอล 4 รายการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดสปอรต กรุป 

จํากัด

บริษัท แกรนดสปอรต กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001301 25 ต.ค. 65 - -

9448 วัสดุอื่น 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วอรด เม

ดิก

หางหุนสวนจํากัด วอรด เมดิก เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001302 25 ต.ค. 65 - -

9449 วัสดุอื่น-ลูกแบดมินตัน 170 หลอด 93,500.00 93,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิคเตอร สปอรตส 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท วิคเตอร สปอรตส 

(ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001303 25 ต.ค. 65 - -

9450 วัสดุอื่น 2,240.00 2240.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001306 25 ต.ค. 65 - -

9451 วัสดุอื่น 20,479.80 20479.80 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อินทิเมท 

เทรดดิ้ง

หางหุนสวนจํากัด อินทิเมท เทรด

ดิ้ง

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001307 25 ต.ค. 65 - -

9452 คาใชจายดานการฝกอบรม 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานมารดา รานมารดา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001308 25 ต.ค. 65 - -

9453 วัสดุอื่น 4,494.00 4494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001309 25 ต.ค. 65 - -

9454 วัสดุอื่น 12,069.31 12069.31 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001310 25 ต.ค. 65 - -

9455 วัสดุอื่น 4,000.00 4000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพียว เมดิคอล พลัส 

จํากัด

บริษัท เพียว เมดิคอล พลัส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001311 25 ต.ค. 65 - -

9456 วัสดุอื่น 18,353.00 18353.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน 

จํากัด

บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001312 25 ต.ค. 65 - -

9457 วัสดุประกอบอาหาร 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ยุทธพงษ โยธา ยุทธพงษ โยธา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001314 25 ต.ค. 65 - -

9458 วัสดุอื่น -น้ํามันเชื้อเพลิง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนา

นคร จํากัด

สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001315 25 ต.ค. 65 - -
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9459 ถายเอกสาร จากเครื่องถายเอกสาร 949.82 949.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด บริษัท เมธานนท จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001316 25 ต.ค. 65 - -

9460 คาถายเอกสาร 1,016.00 1,016.00 เฉพาะเจาะจง วันธวัช เรืองศรี วันธวัช เรืองศรี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001317 25 ต.ค. 65 - -

9461 เข็มหมุดสีขาวสําหรับติดโปสเตอร จํานวน 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานดินสอ 26 ราน บานดินสอ 26 เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001318 25 ต.ค. 65 - -

9462 โปสเตอรใหความรู ขนาด 94x290 ซม. 

จํานวน

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง สุพรชัย หัตถกิจอุดม สุพรชัย หัตถกิจอุดม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001319 25 ต.ค. 65 - -

9463 วัสดุจัดชุดอาหารแหงสําหรับตักบาตรพระสงฆ 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง รานจานชามบางแสน รานจานชามบางแสน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001320 25 ต.ค. 65 - -

9464 วัสดุจัดชุดอาหารแหงสําหรับตักบาตรพระสงฆ 1,470.00 1,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร

 จํากัด (มหาชน)

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001321 25 ต.ค. 65 - -

9465 คาหมึกพิมพเลเซอร HP 78A 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001323 26 ต.ค. 65 - -

9466 ปายพาสวูดติดไมกั้น "ทางเขา-ทางออก" 4,050.00 4,050 บาท เฉพาะเจาะจง สิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ สิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001324 26 ต.ค. 65 - -

9467 คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เดือน ต.ค 2565 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001325 26 ต.ค. 65 - -

9468 วัสดุอื่น 12,195.00 12,195.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001326 26 ต.ค. 65 - -

9469 คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เดือน ต.ค 2565 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001327 26 ต.ค. 65 - -

9470 ซอมโคมไฟโรงพลศึกษา 1 34,040.00 34,040.00 เฉพาะเจาะจง สุมารี เนื่องจํานงค สุมารี เนื่องจํานงค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001328 26 ต.ค. 65 - -

9471 หมึกเครื่องถายเอกสาร kyocera M2035 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001329 26 ต.ค. 65 - -

9472 คาจางเหมาเรือ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเลี้ยงเจริญ รานเลี้ยงเจริญ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001331 26 ต.ค. 65 - -
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9473 คาจางเหมาเรือ 30 ต.ค 65 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเลี้ยงเจริญ รานเลี้ยงเจริญ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001333 26 ต.ค. 65 - -

9474 คาจางเหมารถจักรยานยนต 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกฤตา คลังสมบัติ นางสาวณัฐกฤตา คลังสมบัติ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001334 26 ต.ค. 65 - -

9475 คาน้ําจืด 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคฤทธิ์ แกวบุญนอย นายณรงคฤทธิ์ แกวบุญนอย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001336 26 ต.ค. 65 - -

9476 อุปกรณกีฬาแฮนดบอล 6 รายการ 19,950.00 19,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทาทา สปอรต จํากัด บริษัท ทาทา สปอรต จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001337 26 ต.ค. 65 - -

9477 คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถบัส 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001338 26 ต.ค. 65 - -

9478 คาเชารั้วลอมรอบสนามพรอมติดตั้ง 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพล โชคสุวัฒนสกุล นายธีรพล โชคสุวัฒนสกุล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001339 26 ต.ค. 65 - -

9479 คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถบัส 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001340 26 ต.ค. 65 - -

9480 อุปกรณกรีฑา จํานวน 2 รายการ 2,156.00 2,156.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดสปอรต กรุป 

จํากัด

บริษัท แกรนดสปอรต กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001341 26 ต.ค. 65 - -

9481 LED TV Smart TV 32 นิ้ว 7,918.00 7,918.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001345 26 ต.ค. 65 - -

9482 ชุดไฟสตูดิโอ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001346 26 ต.ค. 65 - -

9483 เลนสสําหรับกลองถายภาพนิ่ง 85 มม 24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001347 26 ต.ค. 65 - -

9484 เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001348 26 ต.ค. 65 - -

9485 ซอมเครื่องปรับอากาศหอง CANTEEN 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001349 26 ต.ค. 65 - -

9486 วัสดุอื่น-วัสดุอุปกรณแขงขันกีฬา 18,700.00 18,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทาทา สปอรต จํากัด บริษัท ทาทา สปอรต จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001350 26 ต.ค. 65 - -
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9487 คาซอมเปลี่ยนและยายทอน้ําทิ้งแอร คาซอม

พื้นรั่ว พรอมเปลี่ยนกระเบื้อง

14,445.00 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอสเจคอน

สตรัคชั่นแอนดเดคคอร 

จํากัด

บริษัท พีเอสเจคอนสตรัคชั่นแอนด

เดคคอร จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001351 26 ต.ค. 65 - -

9488 อุปกรณกีฬาวอลเลยบอล 3 รายการ 19,105.00 19,105.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทาทา สปอรต จํากัด บริษัท ทาทา สปอรต จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001352 26 ต.ค. 65 - -

9489 คาซอมคอมพิวเตอรสําหรับอาจารย 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001353 26 ต.ค. 65 - -

9490 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 90,629.00 90,629.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูชิ (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท บูชิ (ไทยแลนด) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001354 26 ต.ค. 65 - -

9491 คาซอมแซมลิฟตโดยสารอาคารเรียน 35,577.50 35,577.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด เซอรวิส จํากัด

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด 

เซอรวิส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001355 26 ต.ค. 65 - -

9492 ลอกระจกบานเลือนเดียว 107.00 107.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไถเส็ง ราน ไถเส็ง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001356 26 ต.ค. 65 - -

9493 ตวยตูนพิเศษ 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.วาทิน พับลิเคชั่น 

จํากัด

บริษัท พี.วาทิน พับลิเคชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001357 25 ต.ค. 65 - -

9494 คาวัสดุ อุปกรณ สําหรับจัดโครงการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001358 26 ต.ค. 65 - -

9495 วัสดุอื่น-วัสดุอุปกรณวายน้ํา 7 รายการ 4,937.74 4,937.74 เฉพาะเจาะจง ผูขายขาจร ผูขายขาจร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001360 26 ต.ค. 65 - -

9496 อุปกรณบาสเกตบอล 7 รายการ 19,670.00 19,670.00 บริษัท ทาทา สปอรต จํากัด บริษัท ทาทา สปอรต จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001362 26 ต.ค. 65 - -

9497 จางทําเบาะหุมเสาสนามแขงขัน 86,500.00 86,500.00 เฉพาะเจาะจง ธวัชชัย ธีรโชติสกุล ธวัชชัย ธีรโชติสกุล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001363 26 ต.ค. 65 - -

9498 8711-Crutches (ไมค้ํายันคู) #48 จํานวน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ยาเมดฮับ ราน ยาเมดฮับ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001364 26 ต.ค. 65 - -

9499 Prontosan Solution 350 ml จํานวน 24 

ขวด

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001365 26 ต.ค. 65 - -

9500 Catgut #3/0 HR22 (SFN4121A) จํานวน 

48

23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001368 26 ต.ค. 65 - -
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9501 ไฟฉาย จํานวน 48 อัน , 46,320.00 46,320.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001369 26 ต.ค. 65 - -

9502 Needle disposible #18G*1 1/2 จํานวน 

1000

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001370 26 ต.ค. 65 - -

9503 Wright Giemsa Stain A 5 L. Wright 

Giemsa Stain B (buffer) 5 L. Lyse 

(68LB) 4000 ml. Lyse (68LD) 4000 ml.

86,700.00 86,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001371 26 ต.ค. 65 - -

9504 Foley Cather 2way #14 (023020) 

จํานวน 400

25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001372 26 ต.ค. 65 - -

9505 MS0002 สปองโกสแตน สแตนดารด 7*5*1 

cm

55,640.00 55,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001373 26 ต.ค. 65 - -

9506 Elastomull 1*4.5 yds (Easifix) จํานวน 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001374 26 ต.ค. 65 - -

9507 8402-Futuro comfort stabilizing wrist 21,378.60 21,378.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001375 26 ต.ค. 65 - -

9508 3002-ET tube #8.0 (Cuffed) จํานวน 100 34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001376 26 ต.ค. 65 - -

9509 Autoclave  Tape 3/4 จํานวน 200 มวน 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล 

แอนด ซัพพลาย จํากัด

บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด 

ซัพพลาย จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001377 26 ต.ค. 65 - -

9510 หลอดไฟ LED 18W หลอดไฟ LED 8W 

หลอดไฟ LED 12W

6,100.00 6,100.00 เฉพาะเจาะจง ราน สะสม ราน สะสม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001378 26 ต.ค. 65 - -

9511 จางเหมาทําความสะอาดบริเวณภายในและ

ภายนอก

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บุญเลิศ เสงี่ยมโพธิ์ บุญเลิศ เสงี่ยมโพธิ์ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001379 26 ต.ค. 65 - -

9512 ซื้อยา Etancercept 50 mg inj จํานวน 6 92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001381 26 ต.ค. 65 - -

9513 ซื้อยา Hepatitis A 160u/0.5 ml vaccine 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001382 26 ต.ค. 65 - -

9514 ซื้อยา Evoflow S25+F125mcg/P 

Evohaler

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001383 26 ต.ค. 65 - -

9515 ซื้อยา Calcipotriol 5 

mg+Betamethasone

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001384 26 ต.ค. 65 - -
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9516 ซื้อยา Berodual NB Fort (Fenoterol HBr 14,445.00 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001385 26 ต.ค. 65 - -

9517 ซื้อยา Brimonidine 0.15% e.d 5 ml 

จํานวน

57,352.00 57,352.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001386 26 ต.ค. 65 - -

9518 ซื้อยา Cefixime 100 mg/5 ml syr 30 ml 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001387 26 ต.ค. 65 - -

9519 ซื้อยา PotassiumCl Elixir 6.67 mEq/5 ml 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001388 26 ต.ค. 65 - -

9520 ตุกตา จํานวน 6 รายการ 50,320.00 50,320.00 เฉพาะเจาะจง ยุวดี สกุลมงคลนาม ยุวดี สกุลมงคลนาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001390 26 ต.ค. 65 - -

9521 ซื้อยา Chlorhexidine 120mg/100 ml 

180 ml

11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001391 26 ต.ค. 65 - -

9522 ซื้อยา Hydroxyzine 10 mg tablet จํานวน

 30

3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001392 26 ต.ค. 65 - -

9523 ซื้อยา Prednisolone 5 mg tablet จํานวน

 50

17,494.50 17,494.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001393 26 ต.ค. 65 - -

9524 ซื้อยา Domperidone 5 mg/5 ml 

suspension

3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด บริษัท โปลิฟารม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001395 26 ต.ค. 65 - -

9525 คาจางเหมาบริการรถยนต 3,000.00 3,000 บาท เฉพาะเจาะจง ประกิจ ทวมพงษ ประกิจ ทวมพงษ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001396 26 ต.ค. 65 - -

9526 ซื้อยา Pramipexole 0.25 mg tablet 

จํานวน

52,632.00 52,632.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด บริษัท เมดไลน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001397 26 ต.ค. 65 - -

9527 ซื้อยา HYDROXYChloroquine 200 mg 

tablet

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001398 26 ต.ค. 65 - -

9528 ซื้อยา Multivitamin Drop 15 ml จํานวน 

150

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001399 26 ต.ค. 65 - -

9529 ซื้อยา Lactulose 66.7% syrup 100 ml 87,600.00 87,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001400 26 ต.ค. 65 - -

9530 จางเหมาปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่ฯ 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง ไพบูลย รสฟุง ไพบูลย รสฟุง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001401 26 ต.ค. 65 - -
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9531 ซื้อยา Lidocaine HCl 2%+Epinephrine 20 13,680.00 13,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001402 26 ต.ค. 65 - -

9532 จางเหมาปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่ 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง เดชขจร เปรมชนม เดชขจร เปรมชนม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001403 26 ต.ค. 65 - -

9533 ซื้อยา Benzathine Penicillin G 1.2 mu 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001404 26 ต.ค. 65 - -

9534 ซื้อยา Medroxyprogesterone 5 mg 

tablet

40,125.00 40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001405 26 ต.ค. 65 - -

9535 ซื้อยา DTPa+IPV+HIB+HB จํานวน 70 กลอง 96,621.00 96,621.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001406 26 ต.ค. 65 - -

9536 จางเหมาเชื่อมตอสัญญาณ GPS ติดตาม

รถยนต

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จี.พี.เอส. คอน

เนคชั่นส จํากัด

บริษัท จี.พี.เอส. คอนเนคชั่นส 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001407 26 ต.ค. 65 - -

9537 ซื้อยา Paracetamol 500 mg tablet 

จํานวน

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001408 26 ต.ค. 65 - -

9538 จางบํารุงรักษาลิฟตโดยสารประจํา 85,065.00 85,065.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช เทคโนเซอรวิส 

จํากัด

บริษัท ริช เทคโนเซอรวิส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001409 26 ต.ค. 65 - -

9539 ซื้อยา Progesterone 200 mg tablet 

จํานวน

44,779.50 44,779.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001410 26 ต.ค. 65 - -

9540 จางบํารุงรักษาและซอมแซมระบบอัจฉริยะ 

จางบํารุงรักษาและซอมแซมระบบอัจฉริยะ

55,640.00 55,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เปนหนึ่ง โฮลดิ้ง จํากัด บริษัท เปนหนึ่ง โฮลดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001411 26 ต.ค. 65 - -

9541 ซื้อยา Leuprorelin 3.75 mg injection 47,454.50 47,454.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001412 26 ต.ค. 65 - -

9542 ซื้อยา Dorzolamide HCL 20 

mg/ml+Timolol

98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001413 26 ต.ค. 65 - -

9543 จางบํารุงรักษาลิฟตโดยสารประจํา 53,072.00 53,072.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช เทคโนเซอรวิส 

จํากัด

บริษัท ริช เทคโนเซอรวิส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001414 26 ต.ค. 65 - -

9544 ซื้อยา Lidocaine 1% w/v 20 ml จํานวน 

300

6,396.00 6,396.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001415 26 ต.ค. 65 - -

9545 ซื้อยา Cyproheptadine 4 mg tablet 

จํานวน

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติ

คอล จํากัด

บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติคอล 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001416 26 ต.ค. 65 - -
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9546 ซื้อยา Acetar 1000 ml/bag จํานวน 2000

 ขวด

84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ

 จํากัด

บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001417 26 ต.ค. 65 - -

9547 ซื้อยา Azithromycin dry syrup 200 mg/5 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001418 26 ต.ค. 65 - -

9548 เชาคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 

2001 จํากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001419 26 ต.ค. 65 - -

9549 ซื้อยา Tenofovir 300 mg+Efavirenz 600

 mg

48,276.00 48,276.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิค

แคร จํากัด

บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001420 26 ต.ค. 65 - -

9550 ซื้อยา Triamcinolone 40 mg/1 ml 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.

เอส แลบบอเรตอรี่

หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.เอส 

แลบบอเรตอรี่

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001421 26 ต.ค. 65 - -

9551 ซื้อยา Paracetamol 250 mg/5 ml 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001422 26 ต.ค. 65 - -

9552 ซื้อยา Paracetamol 60 mg/0.6 ml 15 ml 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001423 26 ต.ค. 65 - -

9553 เชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 3 เครื่อง 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 

2001 จํากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001424 26 ต.ค. 65 - -

9554 ซื้อยา D 5 S/2 1000 ml จํานวน 2000 ถุง 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ

 จํากัด

บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001425 26 ต.ค. 65 - -

9555 ซื้อยา Bupivacaine hydrochloride 

5+80mg/

34,563.00 34,563.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001426 26 ต.ค. 65 - -

9556 ซื้อยา Vaseline 50 gm (Pure Petroleum 12,400.00 12,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001427 26 ต.ค. 65 - -

9557 ซื้อยา Acyclovir 800 mg tablet จํานวน 

100

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001428 26 ต.ค. 65 - -

9558 ซื้อยา Piperacillin 4gm+Tazobactam 0.5 90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001429 26 ต.ค. 65 - -

9559 ซื้อยา Dopamine 250 mg/10 ml 

injection

2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001430 26 ต.ค. 65 - -

9560 ซื้อยา Norepinephrine 1 mg/ml 4 ml 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จํากัด บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001431 26 ต.ค. 65 - -
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หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9561 เชาเครื่องถายเอกสาร 44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเจกท แพลน 

จํากัด

บริษัท โปรเจกท แพลน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001432 26 ต.ค. 65 - -

9562 ซื้อยา Ispaghula 5 gm powder จํานวน 

700

99,750.00 99,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001433 26 ต.ค. 65 - -

9563 ซื้อยา Cefixime 100 mg capsule จํานวน 

80

94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001434 26 ต.ค. 65 - -

9564 ซื้อยา Povidone lodine Solution 200 ml 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001435 26 ต.ค. 65 - -

9565 ซื้อยา Thyroxine 100 mcg tablet จํานวน 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001436 26 ต.ค. 65 - -

9566 ซื้อยา D 5 W 500 ml จํานวน 200 ถุง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001437 26 ต.ค. 65 - -

9567 ซื้อยา D 5 S 1000 ml จํานวน 1500 ถุง 44,250.00 44,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001438 26 ต.ค. 65 - -

9568 ซื้อยา Bicalutamide 50 mg tablet จํานวน 94,374.00 94,374.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001439 26 ต.ค. 65 - -

9569 ซื้อยา Amoxicillin trihydrate 875 mg+ 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001440 26 ต.ค. 65 - -

9570 ซื้อยา Potassium NaHCi 280gm powder 83,139.00 83,139.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001441 26 ต.ค. 65 - -

9571 ซื้อยา Trimetazidine 80 mg prolonged- 80,892.00 80,892.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001442 26 ต.ค. 65 - -

9572 ซื้อยา Adrenaline 1 mg/1 ml injection 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001443 26 ต.ค. 65 - -

9573 เพื่อใชในการรักษาพยาบาล 218,708.00 218708.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001444 26 ต.ค. 65 - -

9574 เชาเครื่องคอมพิวเตอร Note Book 16,800.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 

2001 จํากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001445 26 ต.ค. 65 - -

9575 เชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 

2001 จํากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001447 26 ต.ค. 65 - -

หนา้ 1089



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9576 เชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 

2001 จํากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001448 26 ต.ค. 65 - -

9577 เชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 5 เครื่อง 66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 

2001 จํากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001449 26 ต.ค. 65 - -

9578 จางเหมาดําเนินการเพาะเลี้ ยงถังเชาสีทอง 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง วิภารัตน สุวรรณรัตน วิภารัตน สุวรรณรัตน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001450 26 ต.ค. 65 - -

9579 คาใชจายในการจัดกิจกรรมนิสิต 2,718.63 2,718.63 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001464 26 ต.ค. 65 - -

9580 คาจางเหมาบริการรถยนต 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง โกมล ฤทธิ์งาม โกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001465 26 ต.ค. 65 - -

9581 คาใชจายในการจัดกิจกรรมนิสิต 20,704.50 20,704.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001466 26 ต.ค. 65 - -

9582 วัสดุอื่น 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ผูขายขาจร ผูขายขาจร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001467 27 ต.ค. 65 - -

9583 น้ําเค็มชองแสมสาร พรอมคาขนสง 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง ธัณยจิรา ไชยภริพัฒน ธัณยจิรา ไชยภริพัฒน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001468 27 ต.ค. 65 - -

9584 ยารักษาโรคในสัตวน้ํา(Nitaquin) 3,049.50 3,049.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สําโรงเภสัช จํากัด บริษัท สําโรงเภสัช จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001471 27 ต.ค. 65 - -

9585 น้ํามันเชื้อเพลิง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง จํากัด

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001472 27 ต.ค. 65 - -

9586 วัสดุอื่น-วัสดุกีฬาซอฟทบอล 20,890.00 20,890.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ ราน ไพรเวชคาวัสดุ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001473 27 ต.ค. 65 - -

9587 วัสดุอื่น-วัสดุอุปกรณกีฬาซอฟทบอล 24,748.00 24,748.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด

 (มหาชน)

หางหุนสวนจํากัด ป.กิตติ

พันธุ

นายไสว มาละมิ่ง

บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด 

(มหาชน)

หางหุนสวนจํากัด ป.กิตติพันธุ

นายไสว มาละมิ่ง

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001474 27 ต.ค. 65 - -

9588 ยารักษาโรคในสัตวน้ํา(ปรสิต) 2,782.00 2,782.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย

 กรุป จํากัด

บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุป

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001475 27 ต.ค. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9589 คาเชาแผงกั้นลูก 1 ชุด 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชาญสินี พากเพียร นางสาวพิชาญสินี พากเพียร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001476 27 ต.ค. 65 - -

9590 คาใชจายในการจัดกิจกรรมนิสิต 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานแมนิ่มนวล รานแมนิ่มนวล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001477 27 ต.ค. 65 - -

9591 คาใชจายในการจัดกิจกรรมนิสิต 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานแมนิ่มนวล รานแมนิ่มนวล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001478 27 ต.ค. 65 - -

9592 คาใชจายดานการฝกอบรม 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทยวัสดุ 

จํากัด ราน Coffee Bakery

 Goods and Supply

บริษัท ศรีราชาเบอเกอรรี่ 

แอนด แพคเกจจิ้ง จํากัด 

บริษัท โฮเตลมารท กรุป

จํากัด รานลูกน้ําเซอรวิส 

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ซีอารซี ไทยวัสดุ จํากัด ราน

 Coffee Bakery Goods and 

Supply

บริษัท ศรีราชาเบอเกอรรี่ แอนด 

แพคเกจจิ้ง จํากัด บริษัท โฮ

เตลมารท กรุป

จํากัด รานลูกน้ําเซอรวิส บริษัท 

ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001479 26 ต.ค. 65 - -

9593 คาใชจายดานการฝกอบรม 18,607.30 18,607.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001480 26 ต.ค. 65 - -

9594 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 31,406.00 31,406.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001481 27 ต.ค. 65 - -

9595 วัสดุ อุปกรณ สารทดสอบโครงการประเมิน 3,660.00 3,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด ,

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด ,บริษัท 

บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001482 27 ต.ค. 65 - -

9596 จางเหมารถบัสปรับอากาศไป-กลับม.บูรพากับ 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุงพัฒนา ทราน

สปอรต จํากัด

บริษัท กุงพัฒนา ทรานสปอรต 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001483 27 ต.ค. 65 - -

9597 วัสดุอื่น 31,565.00 31,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001486 27 ต.ค. 65 - -

9598 พวงหรีดดอกไมสด 1 พวง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพวงหรีดธรรมมะ รานพวงหรีดธรรมมะ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001487 27 ต.ค. 65 - -

9599 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษา 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001488 27 ต.ค. 65 - -
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9600 ซอมเครื่องกรองน้ํา 3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง ภารดี ศิริมาสกุล ภารดี ศิริมาสกุล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001491 27 ต.ค. 65 - -

9601 ติดหูชางบานประตูดาดฟาพรอมแมกุญแจ 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง สมควร ญาติเจริญ สมควร ญาติเจริญ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001492 27 ต.ค. 65 - -

9602 ซอมมิเตอรน้ําของอาคารQS1 1,380.00 1,380.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ ปานสวัสดิ์ นายยุทธภูมิ ปานสวัสดิ์ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001493 27 ต.ค. 65 - -

9603 อุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก 5 TB 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001496 27 ต.ค. 65 - -

9604 เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800VA 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001497 27 ต.ค. 65 - -

9605 เครื่องโทรศัพทสํานักงาน 1,770.00 1,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001498 27 ต.ค. 65 - -

9606 กรอบรูปสีขาว(ขนาด50x70 ซม.) 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ไทยสยามดิจดตอล (หนอง

มน)

ไทยสยามดิจดตอล (หนองมน) เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001499 27 ต.ค. 65 - -

9607 เครื่องพิมพเลเซอร ขาว-ดํา 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001501 27 ต.ค. 65 - -

9608 เครื่องทําน้ําอุน กําลังไฟฟา 3,500 วัตต 59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001502 27 ต.ค. 65 - -

9609 โคมไฟสปอรตไลท ขนาด 200 วัตต 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001503 27 ต.ค. 65 - -

9610 คาจางเหมาบริการรถยนต 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ประกิจ ทวมพงษ ประกิจ ทวมพงษ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001511 27 ต.ค. 65 - -

9611 นามบัตร จํานวน 3 กลอง 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001513 27 ต.ค. 65 - -

9612 ตรวจเช็คระยะ 280,000 กม./เปลี่ยนถาย 8,140.35 8,140.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนต

ชลบุรี จํากัด

บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001514 27 ต.ค. 65 - -

9613 น้ําถัง 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่ม วีเจ รานน้ําดื่ม วีเจ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001515 27 ต.ค. 65 - -

9614 สแกนเนอร 29,900.00 29,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001516 28 ต.ค. 65 - -
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9615 ซอมเครื่องสแกนเนอร Fujisu 

ScanSapIX500

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001517 28 ต.ค. 65 - -

9616 ซอมเครื่องพิมพ HP Laserjet P3015 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001518 28 ต.ค. 65 - -

9617 คาจางเหมาบริการรถยนต 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูริตา 

ทราเวล

หางหุนสวนจํากัด ภูริตา ทราเวล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001519 28 ต.ค. 65 - -

9618 ซอมเครื่องพิมพ HP Laserjet P3005 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001520 28 ต.ค. 65 - -

9619 คาเชารถตูปรับอากาศ 3,300.00 3,300 บาท เฉพาะเจาะจง นายพัลลภ พูลเกษม นายพัลลภ พูลเกษม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001521 28 ต.ค. 65 - -

9620 กระเชาผลไม 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล รานบุปผชาติ หนาศาล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001522 28 ต.ค. 65 - -

9621 วัสดุอื่น-คาน้ํามันเชื้อเพลิงและ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด (มหาชน)

บริษัท เค.ซี.พลังงาน จํากัด

บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด

บริษัท ปตท.น้ํามันและการคาปลีก

 จํากัด (มหาชน)

บริษัท เค.ซี.พลังงาน จํากัด

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001523 28 ต.ค. 65 - -

9622 คาเชารถบัสปรับอากาศ 19 คัน 45,600.00 45,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี รุงโรจน จํากัด บริษัท ชลบุรี รุงโรจน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001526 28 ต.ค. 65 - -

9623 คาบริการบํารุงรักษาและดูแลลิฟท 65,484.00 65,484.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร

เนชั่นแนลจํากัด

บริษัท ว.เกียรติ อินเตอรเนชั่น

แนลจํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001527 20 ต.ค. 65 - -

9624 คาเชาชุดฝกเครื่องปรับอากาศ 20,600.00 20,600.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอพี. แอรเซอรวิส 

แอนด อิเล็คทริค

ราน เอพี. แอรเซอรวิส แอนด 

อิเล็คทริค

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001528 28 ต.ค. 65 - -

9625 วัสดุอื่น-น้ํามันออโตลูป 440.00 440 บาท เฉพาะเจาะจง ผูขายขาจร ผูขายขาจร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001529 28 ต.ค. 65 - -

9626 วัสดุอื่น-วัสดุอุปกรณแขงขันลีลาศ 11,692.00 11,692.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี บิวตี้ จํากัด บริษัท ชลบุรี บิวตี้ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001530 28 ต.ค. 65 - -

9627 คาซอมแซมรถตู หมายเลขทะเบียน 3484 สก 400.00 400 บาท เฉพาะเจาะจง ผูขายขาจร ผูขายขาจร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001531 28 ต.ค. 65 - -

9628 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 7,383.00 7,383.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001535 28 ต.ค. 65 - -
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9629 วัสดุอื่น 19,720.10 19720.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส 

จํากัด

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001536 28 ต.ค. 65 - -

9630 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001537 28 ต.ค. 65 - -

9631 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 34,475.94 34475.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอร-โทเลโด 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศ

ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001538 28 ต.ค. 65 - -

9632 ชุดไสกรองคารบอนพรอมหลอดอัลตราไวโอ

เลต

5,740.00 5,740.00 เฉพาะเจาะจง ภารดี ศิริมาสกุล ภารดี ศิริมาสกุล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001539 28 ต.ค. 65 - -

9633 คาจางเหมาบริการอื่น 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001540 28 ต.ค. 65 - -

9634 นามบัตร 2 หนา จํานวน 400 ใบ 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง สุพรชัย หัตถกิจอุดม สุพรชัย หัตถกิจอุดม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001541 28 ต.ค. 65 - -

9635 คาจางเหมาบริการอื่น 24,610.00 24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัมเบิ้ลบี ยิม จํากัด บริษัท บัมเบิ้ลบี ยิม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001542 28 ต.ค. 65 - -

9636 วัสดุอื่น 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเดช สุทธิเรือง ไพรเดช สุทธิเรือง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001543 28 ต.ค. 65 - -

9637 วัสดุอื่น 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง กรอบไทย กรอบไทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001544 28 ต.ค. 65 - -

9638 คาขอสอบทดสอบภาษาอังกฤษ 79 ชุด 74,765.60 74,765.60 เฉพาะเจาะจง อินสติติว ออฟ อินเตอร

เนชั่นแนลเอดูเคชั่น อิงค

อินสติติว ออฟ อินเตอรเนชั่นแนล

เอดูเคชั่น อิงค

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001546 28 ต.ค. 65 - -

9639 ครุภัณฑ 89,700.00 89,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001547 28 ต.ค. 65 - -

9640 ครุภัณฑ 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง สุภาพ อินทรสวัสดิ์ สุภาพ อินทรสวัสดิ์ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001548 28 ต.ค. 65 - -

9641 ซื้อสินคา(ซาเลาเปา-ขนมจีบ) 9,912.48 9,912.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด บริษัท จอมธนา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001549 28 ต.ค. 65 - -

9642 วงเงินไมเกินตามที่กฎกระทรวงกําหนด 20,000.00 20,000 บาท ผูขายขาจร ผูขายขาจร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001550 28 ต.ค. 65 - -

9643 วงเงินไมเกินที่กําหนดในกฎกระทรวง 20,000.00 20,000 บาท ผูขายขาจร ผูขายขาจร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001551 28 ต.ค. 65 - -
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9644 ครุภัณฑ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 75,900.00 75,900.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเทค พริ้น ราน วินเทค พริ้น เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001552 28 ต.ค. 65 - -

9645 ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 16,140.00 16,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001553 28 ต.ค. 65 - -

9646 ทําเลมรายงานการประเมินตนเอง 10เลม 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง กิตติสัณห เพียรพิทักษ กิตติสัณห เพียรพิทักษ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001554 28 ต.ค. 65 - -

9647 ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 17,580.00 17,580.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเทค พริ้น ราน วินเทค พริ้น เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001555 28 ต.ค. 65 - -

9648 ครุภัณฑ 24,610.00 24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพเพนดอรฟ 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เอพเพนดอรฟ (ประเทศ

ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001556 28 ต.ค. 65 - -

9649 กระดาษเช็ดมือชนิดแผน 10ลัง 12,400.02 12,400.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีสตกรีนเทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท อีสตกรีนเทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001557 28 ต.ค. 65 - -

9650 ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ครุภัณฑ 18,700.00 18,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปร แชล เฟอรเทค 

จํากัด

บริษัท โปร แชล เฟอรเทค จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001558 28 ต.ค. 65 - -

9651 ฟลัชวาลวโถปสสาวะชาย 4ตัว 1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไถเส็ง ราน ไถเส็ง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001559 28 ต.ค. 65 - -

9652 วัสดุอื่น-วัสดุอุปกรณเทนนิส 7 รายการ 4,997.00 4,997.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

รานจานชามบางแสน

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

รานจานชามบางแสน

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001560 28 ต.ค. 65 - -

9653 จางเหมายานพาหนะ (รถสองแถว) จํานวน 4

 คัน

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด เรืองสุขศรี นายสมคิด เรืองสุขศรี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001562 28 ต.ค. 65 - -

9654 เชาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001563 28 ต.ค. 65 - -

9655 เชาเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 92,400.00 92,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001564 28 ต.ค. 65 - -

9656 ซื้อสินคา(ตุกตา) จํานวน 6 รายการ 50,320.00 50,320.00 เฉพาะเจาะจง ยุวดี สกุลมงคลนาม ยุวดี สกุลมงคลนาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001565 28 ต.ค. 65 - -

9657 จางเหมาบริการปองกันกําจัดปลวก 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร เซอรวิส 

(2009) จํากัด

บริษัท ริช อินเตอร เซอรวิส 

(2009) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001566 28 ต.ค. 65 - -
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9658 จางเหมาบริการและบํารุงรักษา 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดมารเก็ตติ้ง 

จํากัด

บริษัท แกรนดมารเก็ตติ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001567 28 ต.ค. 65 - -

9659 จางเหมาบริการและบํารุงรักษา 44,298.00 44,298.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สปอรตส เอ็นจิเนียริ่ง

 แอนด รีครีเอชั่น เอเซีย 

จํากัด

บริษัท สปอรตส เอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด รีครีเอชั่น เอเซีย จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001568 28 ต.ค. 65 - -

9660 วัสดุอื่น-วัสดุอุปกรณทําความสะอาด 9,992.00 9,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร.ด.ีไอ.วาย.

(กรุงเทพ) จํากัด

บริษัท มิสเตอร.ด.ีไอ.วาย.

(กรุงเทพ) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001569 28 ต.ค. 65 - -

9661 ไมเกินจากวงเงินที่กฎกระทรวงกําหนด 19,980.00 19,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เศรษฐ อินเตอรเทรด

 จํากัด

บริษัท เศรษฐ อินเตอรเทรด จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001570 29 ต.ค. 65 - -

9662 ไมเกินจากวงเงินที่กฎกระทรวงกําหนด 49,765.70 49,765.70 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สมนึก

เภสัช

หางหุนสวนจํากัด สมนึกเภสัช เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001571 28 ต.ค. 65 - -

9663 ไมเกินจากวงเงินที่กฎกระทรวงกําหนด 84,200.00 84,200.00 เฉพาะเจาะจง ราน แวนเพชร ราน แวนเพชร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001572 29 ต.ค. 65 - -

9664 จางเหมาปฏิบัติงาน ตําแหนง จางเหมา

ปฏิบัติงาน ตําแหนง จางเหมาปฏิบัติงาน 

ตําแหนง

63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง พรวรินทร สิริติวาศักดิ์ พรวรินทร สิริติวาศักดิ์ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001574 26 ต.ค. 65 - -

9665 บริการขนยายครุภัณฑสํานักงาน 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทรทิวา วรรณ

พรหม

นางสาวจันทรทิวา วรรณพรหม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001575 28 ต.ค. 65 - -

9666 สื่อวีดิทัศน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยพงศ เทพธานี นายชัยพงศ เทพธานี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001577 27 ต.ค. 65 - -

9667 วัสดุที่ใชในโครงการฯ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001578 27 ต.ค. 65 - -

9668 ถายเอกสาร 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข รุงรัตน แสงสุข เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001580 27 ต.ค. 65 - -

9669 ถายเอกสาร 6,940.00 6,940.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข รุงรัตน แสงสุข เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001581 26 ต.ค. 65 - -
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ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9670 ผลิตภัณฑทําความสะอาดผาเด็ก 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001582 26 ต.ค. 65 - -

9671 ถายเอกสาร 1,556.75 1556.75 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข รุงรัตน แสงสุข เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001583 26 ต.ค. 65 - -

9672 น้ํามันเชื้อเพลิง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001584 26 ต.ค. 65 - -

9673 ผูชวยปฏิบัติงานคอมพิวเตอร 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง พัสสน อุยวงคศา พัสสน อุยวงคศา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001587 26 ต.ค. 65 - -

9674 ผูชวยปฏิบัติงานคอมพิวเตอร 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บัญญพนต ยงวิทยากุล บัญญพนต ยงวิทยากุล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001588 26 ต.ค. 65 - -

9675 พิมพเอกสารขาว-ดํา 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001589 26 ต.ค. 65 - -

9676 วัสดุงานบานงานครัว 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001590 26 ต.ค. 65 - -

9677 น้ําดื่ม 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001591 26 ต.ค. 65 - -

9678 บริการดูแลเด็กเล็ก 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นิสา แกนสา นิสา แกนสา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001592 26 ต.ค. 65 - -

9679 บริการดูแลเด็กเล็ก และชวยครูพี่เลี้ยง 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญานิกา กลอมกลิ่น นางสาวญานิกา กลอมกลิ่น เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001593 26 ต.ค. 65 - -

9680 น้ํามันเชื้อเพลิง 53,000.00 53,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001594 26 ต.ค. 65 - -

9681 หมึกเครื่องพิมพ 4 รายการ 17,950.00 17,950.00 เฉพาะเจาะจง ราน พิมพ ราน พิมพ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001595 30 ต.ค. 65 - -

9682 จางเหมาทําความสะอาด 15,680.00 15,680.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติชัย บุษยศรี นายกิตติชัย บุษยศรี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001596 30 ต.ค. 65 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

9683 จางเหมาในการปฏิบัติงาน ตําแหนง คนสวน 29,700.00 29,700.00 เฉพาะเจาะจง เสกสรร มารอด เสกสรร มารอด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001597 26 ต.ค. 65 - -

9684 วัสดุอื่น-ผาขนหนู 10 โหล 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงนภา พันทัง นางสาวรุงนภา พันทัง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001598 31 ต.ค. 65 - -

9685 วัสดุอื่น 3,852.00 3852.00 เฉพาะเจาะจง รานลีธนกิจ รานลีธนกิจ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001599 31 ต.ค. 65 - -

9686 วัสดุอื่น 10,145.00 10145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด, ราน 20 บาท 

(บางพระ), 

มหาวิทยาลัยมหิดล

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด, 

ราน 20 บาท (บางพระ), 

มหาวิทยาลัยมหิดล

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001600 31 ต.ค. 65 - -

9687 คาจางเหมาบริการรถตู จํานวน 1 คัน 3,000.00 3000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภูศรี นายศุภพล ภูศรี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001601 31 ต.ค. 65 - -

9688 วัสดุอื่น 1,000.00 1000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง (สํานักงานใหญ)

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง 

(สํานักงานใหญ)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001602 31 ต.ค. 65 - -

9689 วัสดุอื่น 20,829.00 20829.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) ,

บริษัท พี.เอส.ฟูดส แอนด 

แพคเกจจิ้ง เฮาส จํากัด 

บริษัท เซ็นทรัล ฟูด

รีเทล จํากัด สาขาชลบุรี 

สาขาที่ 00140

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) ,

บริษัท พี.เอส.ฟูดส แอนด 

แพคเกจจิ้ง เฮาส จํากัด บริษัท 

เซ็นทรัล ฟูด

รีเทล จํากัด สาขาชลบุรี สาขาที่ 

00140

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001603 31 ต.ค. 65 - -

9690 ซอมเครื่องพิมพ HP Laserjet P3015 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001604 31 ต.ค. 65 - -

9691 คาจางเหมารถยนต 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธ เพรชประไพ นายจักรพันธ เพรชประไพ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001605 31 ต.ค. 65 - -

9692 คาเชาหองประชุม 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สระแกว เวลธี กรุป 

จํากัด (สาขา 2)

บริษัท สระแกว เวลธี กรุป จํากัด 

(สาขา 2)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001606 31 ต.ค. 65 - -
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9693 วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการ 7,000.00 7000.00 เฉพาะเจาะจง ผูขายขาจร ผูขายขาจร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001607 31 ต.ค. 65 - -

9694 คาวัสดุสิ้นเปลืองในงานลาง ฝกซอมบํารุง 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอพี. แอรเซอรวิส 

แอนด อิเล็คทริค

ราน เอพี. แอรเซอรวิส แอนด 

อิเล็คทริค

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001608 31 ต.ค. 65 - -

9695 เครื่องสอบเทียบ 62,000.00 62,000 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ไคเนติคส คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท ไคเนติคส คอรปอเรชั่น 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001609 31 ต.ค. 65 - -

9696 คก.ศึกษาดูงานนิสิตชั้นป 5 สาขาเดินเรือ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง เสวก สุระประเสริฐ เสวก สุระประเสริฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001611 27 ต.ค. 65 - -

9697 คาตกแตงสถานที่ (หองประชุมโรงแรมเทาทอง 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง DEE BALLOON ลูกโปงบาง

แสน

DEE BALLOON ลูกโปงบางแสน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001612 27 ต.ค. 65 - -

9698 เครื่องชั่งไฟฟาทศนิยม 3 ตําแหนง 38,900.00 38,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอน

ติฟค จํากัด

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001614 31 ต.ค. 65 - -

9699 ปมเก็บตัวอยางอากาศทางสิ่งแวดลอม 94,000.00 94,000 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ไคเนติคส คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท ไคเนติคส คอรปอเรชั่น 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001615 31 ต.ค. 65 - -

9700 เครื่องผสมสารละลาย 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอน

ติฟค จํากัด

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001616 31 ต.ค. 65 - -

9701 วอลลไอศกรีมแทง จํานวน 22 รายการ 34,061.43 34,061.43 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น 

บิซซิเนส

หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001617 31 ต.ค. 65 - -

9702 ชุดฝกบัวและอางลางตาฉุกเฉิน 80,300.00 80,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีซี ไซเอนซ จํากัด บริษัท ทีซี ไซเอนซ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001618 31 ต.ค. 65 - -

9703 วัสดุอื่น 2,020.00 2,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ 

(2002) จํากัด

บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001621 31 ต.ค. 65 - -

9704 วัสดุอื่น 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001622 31 ต.ค. 65 - -

9705 วัสดุอื่น 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหา

นคร

หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001623 31 ต.ค. 65 - -

9706 จางเหมาในการปฏิบัติงาน ตําแหนง เจาหนา 63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง อรุณี ศรีหาโคตร อรุณี ศรีหาโคตร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001624 31 ต.ค. 65 - -

9707 คาน้ําดื่ม ม.บูรพา 100 แพ็ค 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001625 31 ต.ค. 65 - -

หนา้ 1099



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9708 คาน้ํามันพนักงานเดินเอกสาร พ.ย. 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายทอง หจก.วงศทรายทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001626 31 ต.ค. 65 - -

9709 คาซักผาประจําเดือนพฤศจิกายน 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป 

จํากัด

บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001628 31 ต.ค. 65 - -

9710 เปลี่ยนแบตเตอรี่โนตบุค 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001629 31 ต.ค. 65 - -

9711 ไมเกินจากวงเงินที่กําหนดในกฎกระทรวง 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001631 31 ต.ค. 65 - -

9712 ตัวอยางสัตวทะเล (รายละเอียดดังแนบ) 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ผูขายขาจร ผูขายขาจร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001632 31 ต.ค. 65 - -

9713 คาจางเหมาบริการรถยนต 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ประกิจ ทวมพงษ ประกิจ ทวมพงษ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001633 31 ต.ค. 65 - -

9714 AirFit N20 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน) เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001634 31 ต.ค. 65 - -

9715 จางเหมาในการปฏิบัติงาน ตําแหนง จาง

เหมาในการปฏิบัติงาน ตําแหนง จางเหมาใน

การปฏิบัติงาน ตําแหนง

63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง ปาลิดา จันทรมล ปาลิดา จันทรมล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001635 26 ต.ค. 65 - -

9716 ID-LISS/ Commbs 4*12 Card 91,485.00 91,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟนิเท็ค จํากัด บริษัท แอฟฟนิเท็ค จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001636 31 ต.ค. 65 - -

9717 สินคา จํานวน 4 รายการ อุปกรณ

ประกอบการขาย จํานวน  3 รายการ

9,827.00 9,827.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด

(มหาชน)

บริษัท สยามแมคโคร จํากัด

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001637 31 ต.ค. 65 - -

9718 จางเหมาบริการบํารุงรักษาและ 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเว

เตอร (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001641 31 ต.ค. 65 - -

9719 จางเหมายานพาหนะ (รถตู) จํานวน 2 คัน 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง อลงกรณ อับดุลลาร อลงกรณ อับดุลลาร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001642 31 ต.ค. 65 - -

9720 น้ํามันเชื้อเพลิง 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001643 31 ต.ค. 65 - -

9721 น้ํามันเชื้อเพลิง 24,000.00 24,00.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001644 31 ต.ค. 65 - -

หนา้ 1100



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
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ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565
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มหาวิทยาลัยบูรพา

9722 สติกเกอรฝากระจกทางเขา Wellness 

Center

14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง สุพรชัย หัตถกิจอุดม สุพรชัย หัตถกิจอุดม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001645 31 ต.ค. 65 - -

9723 มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งไมเกิน

วงเงินที่กฏกระทรวงกําหนด

5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุภาพฤกษ บิสซิเนส

 กรุป จํากัด

บริษัท สุภาพฤกษ บิสซิเนส กรุป 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001651 31 ต.ค. 65 - -

9724 เพื่อใชเปนชุดสําหรับตัวแทนผูถือปาย

โรงเรียน 22 สถาบัน

26,400.00 26,400.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภา ตันเจริญ นางโสภา ตันเจริญ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001652 31 ต.ค. 65 - -

9725 ไมเกินจากวงเงินที่กําหนดในกฏกระทรวง 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดาราวดี ชูชมกลิ่น นางสาวดาราวดี ชูชมกลิ่น เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001655 31 ต.ค. 65 - -

9726 ไมเกินจากวงเงินที่กฎกระทรวงกําหนด 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัฐพล โรจนพานิชกิจ นายภัฐพล โรจนพานิชกิจ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001658 31 ต.ค. 65 - -

9727 ไมเกินจากวงเงินที่กฎกระทรวงกําหนด 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ สุวรรณธนานนท นายสิรวิชญ สุวรรณธนานนท เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001660 31 ต.ค. 65 - -

9728 เพื่อใชเปนชุดสําหรับพิธีกร งานกีฬาสาธิต

สามัคคี ครั้งที่ 45

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธเรศ วงศสิทธิ์ธนะกิจ นายธเรศ วงศสิทธิ์ธนะกิจ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001661 31 ต.ค. 65 - -

9729 ไมเกินจากวงเงินที่กําหนดในกฏกระทรวง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธเนศ วงศสิทธิ์ธนะกิจ นายธเนศ วงศสิทธิ์ธนะกิจ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001662 31 ต.ค. 65 - -

9730 คาวัสดุอุปกรณ 4,472.00 4,472.00 เฉพาะเจาะจง รานจานชามบางแสน รานจานชามบางแสน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001663 31 ต.ค. 65 - -

9731 กระเชาผลไม 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล รานบุปผชาติ หนาศาล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001664 31 ต.ค. 65 - -

9732 ของที่ระลึก 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รานแมนิยม รานแมนิยม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001665 31 ต.ค. 65 - -

9733 อาหารปรุงสําเร็จสําหรับเด็กเล็ก 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล มานพ นางสาวนฤมล มานพ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001666 31 ต.ค. 65 - -

9734 บริการดูแลเด็กเล็ก 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นิสา แกนสา นิสา แกนสา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001667 31 ต.ค. 65 - -

9735 บริการดูแลเด็กเล็ก 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรียพร จันทราภิรมย นางสาวสุรียพร จันทราภิรมย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001668 31 ต.ค. 65 - -

9736 บริการดูแลเด็กเล็ก และชวยครูพี่เลี้ยง 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญานิกา กลอมกลิ่น นางสาวญานิกา กลอมกลิ่น เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001669 31 ต.ค. 65 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

9737 ผูชวยปฏิบัติงานคอมพิวเตอร 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง พัสสน อุยวงคศา พัสสน อุยวงคศา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001670 31 ต.ค. 65 - -

9738 ผูชวยปฏิบัติงานคอมพิวเตอร 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บัญญพนต ยงวิทยากุล บัญญพนต ยงวิทยากุล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001671 31 ต.ค. 65 - -

9739 พิมพเอกสารขาว-ดํา 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001672 31 ต.ค. 65 - -

9740 น้ํามันเชื้อเพลิง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001673 31 ต.ค. 65 - -

9741 น้ํามันเชื้อเพลิง 53,000.00 53,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001674 31 ต.ค. 65 - -

9742 ถายเอกสาร 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข รุงรัตน แสงสุข เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001675 31 ต.ค. 65 - -

9743 วัสดุอื่น-น้ําดื่ม 1500 แพ็ค 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางลักษณา ศรีใส นางลักษณา ศรีใส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001676 31 ต.ค. 65 - -

9744 วัสดุอื่น-วัสดุอุปกรณซอมแซมหองพัก 82,470.25 82,470.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท บรรดาลทรัพย วัสดุ

กอสราง จํากัด

บริษัท บรรดาลทรัพย วัสดุ

กอสราง จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001677 31 ต.ค. 65 - -

9745 วัสดุอื่น-วัสดุอุปกรณในการตกแตงสถานที่ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล ชื่นงูเหลือม นายอรรถพล ชื่นงูเหลือม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001678 31 ต.ค. 65 - -

9746 วัสดุอื่น-วัสดุอุปกรณแขงขันลีลาศ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001679 31 ต.ค. 65 - -

9747 วัสดุอื่น-วัสดุอุปกรณจัดการแขงขัน 9,961.70 9,961.70 เฉพาะเจาะจง ราน ไถเส็ง ราน ไถเส็ง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001680 31 ต.ค. 65 - -

9748 คาวัสดุอุปกรณในการตกแตงสถานที่ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรภัทร เพชรวาลี นายพีรภัทร เพชรวาลี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001681 31 ต.ค. 65 - -

9749 วัสดุอื่น-วัสดุอุปกรณสํานักงาน 7 รายการ 4,988.00 4,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001682 31 ต.ค. 65 - -

9750 วัสดุอื่น-วัสดุอุปกรณบาสเกตบอล 4,152.00 4,152.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีพีพี 2022 จํากัด บริษัท พีพีพี 2022 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001683 31 ต.ค. 65 - -
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ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
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ตกลงซื้อหรือจาง
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ขอเสนอแนะ
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9751 จางบริการปองกัน กําจัด ปลวก หนู 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร เซอรวิส 

(2009) จํากัด

บริษัท ริช อินเตอร เซอรวิส 

(2009) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001684 31 ต.ค. 65 - -

9752 จางบริการบํารุงรักษาและแกไขลิฟตโดยสาร 25,680.00 25,680.00 บริษัท เจ บี บี เอส 

เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001685 31 ต.ค. 65 - -

9753 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง โสภณ คิดดี โสภณ คิดดี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001686 31 ต.ค. 65 - -

9754 ซื้อของที่ระลึก 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย นพชาติ ภาสิริภักดี นาย นพชาติ ภาสิริภักดี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001687 31 ต.ค. 65 - -

9755 ไมเกินจากงบเงินงบประมาณกําหนดในกฏ

กระทรวง

13,470.00 13,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ 

จํากัด

บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001690 31 ต.ค. 65 - -

9756 น้ํามันเบนซินธรรมดาประจําเดือนตุลาคม 

2565

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลีกจํากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคา

ปลีกจํากัด (มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001716 10 ต.ค. 65 - -

9757 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร

 ซิสเท็มส จํากัด

บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิส

เท็มส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001719 31 ต.ค. 65 - -

9758 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี 

จํากัด

บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001720 31 ต.ค. 65 - -

9759 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

ที่ 6 ชลบุรี

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 6 

ชลบุรี

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001721 31 ต.ค. 65 - -

9760 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001722 31 ต.ค. 65 - -

9761 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานปองกันควบคุม

โรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 

จังหวัดชลบุรี

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001723 31 ต.ค. 65 - -

9762 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาโทโลจี ไดแอกโน

สติก เซ็นเตอร จํากัด

บริษัท พาโทโลจี ไดแอกโนสติก 

เซ็นเตอร จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001724 31 ต.ค. 65 - -

9763 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001784 31 ต.ค. 65 - -

9764 วงเงินไมเกินที่กําหนดในกฎกระทรวง 23,000.00 23,000 บาท เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001891 31 ต.ค. 65 - -

9765 วัสดุ (ตามรายการประกอบแนบ) 9,010.00 9,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิจไพศาล ไลทติ้ง 

จํากัด

บริษัท กิจไพศาล ไลทติ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001894 31 ต.ค. 65 - -

หนา้ 1103



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
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ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9766 น้ํามันดีเซลและน้ํามันเบนซิน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหา

นคร

หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001895 31 ต.ค. 65 - -

9767 หนังสือภาษาไทย 3,198.00 3,198.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรูฟ พับลิชชิ่ง จํากัด บริษัท กรูฟ พับลิชชิ่ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001896 28 ต.ค. 65 - -

9768 วัสดุ (ตามรายการประกอบแนบ) 4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชคาวัสดุ

รานไถเส็ง

บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด

ไพรเวชคาวัสดุ

รานไถเส็ง

บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001897 28 ต.ค. 65 - -

9769 เพื่อนํารถตูเขาตรวจเช็คระยะ 11,730.84 11,730.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนตชลบุรี ผู

จําหนายโตโยตา จํากัด

บริษัท ไทยยนตชลบุรี ผูจําหนาย

โตโยตา จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002005 31 ต.ค. 65 - -

9770 วัสดุอื่น-วัสดุอุปกรณฝายสวัสดิการ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชัน

 ซิสเทม จํากัด

บริษัท สยามแมคโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชัน ซิส

เทม จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002423 25 ต.ค. 65 - -

9771 คาเชาถังสําหรับเก็บน้ําแข็ง คาน้ําแข็งตาม

สนามการแขงขัน

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ เทงเจียว นายสุเทพ เทงเจียว เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003000 25 ต.ค. 65 - -

9772 วัสดุอื่น-น้ําดื่มและน้ําแข็ง 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่ม เลี่ยงหนองมน

นายสุเทพ เทงเจียว

รานน้ําดื่ม เลี่ยงหนองมน

นายสุเทพ เทงเจียว

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003001 31 ต.ค. 65 - -

9773 วัสดุอุปกรณกีฬาแฮนดบอล 3 รายการ 24,250.00 24,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทาทา สปอรต จํากัด บริษัท ทาทา สปอรต จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001691 1 พ.ย. 65 - -

9774 ซักผาปูที่นอนประจําเดือนพฤศจิกายน 2565 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป 

จํากัด

บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001692 1 พ.ย. 65 - -

9775 ดามจอบไม จํานวน 3 อัน 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ ราน ไพรเวชคาวัสดุ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001693 1 พ.ย. 65 - -

9776 อาหารเชาประจําเดือนพฤศจิกายน 2565 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง ศิรินทิพย ศรีตะเขต ศิรินทิพย ศรีตะเขต เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001694 1 พ.ย. 65 - -
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9777 วัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ 2,094.39 2094.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001695 1 พ.ย. 65 - -

9778 PALL POSIDYNE NEO จํานวน 50 ชิ้น 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร 

(ไทยแลนด) จํากัด

บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทย

แลนด) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001696 1 พ.ย. 65 - -

9779 EKG papar 1/2 A4 Nihon Kohden 

NK210140

29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001698 1 พ.ย. 65 - -

9780 วัสดุ อุปกรณ สําหรับจัดโครงการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานดินสอ 26 ราน บานดินสอ 26 เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001699 1 พ.ย. 65 - -

9781 Single Use Hemoclip  2300 จํานวน 160

 เสน

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโอ เฮลท แอนด ดิ

ไวซ จํากัด

บริษัท ริโอ เฮลท แอนด ดิไวซ 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001700 1 พ.ย. 65 - -

9782 ตรายาง จํานวน 13 อัน 730.00 730.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค รานแสนสุขกราฟฟค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001701 1 พ.ย. 65 - -

9783 แบตเตอรี่ไฟฟา 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001702 1 พ.ย. 65 - -

9784 วัสดุอุปกรณ สํานักงาน จํานวน 11 รายการ 35,460.00 35,460.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001703 1 พ.ย. 65 - -

9785 วัสดุอุปกรณ จํานวน 3 รายการ 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง รานจานชามบางแสน รานจานชามบางแสน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001704 1 พ.ย. 65 - -

9786 Needle disposible #18 G*1 1/2 จํานวน 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001705 1 พ.ย. 65 - -

9787 TAS Mepilex Ag 10*10 cm. จํานวน 50 

ชิ้น

27,927.00 27,927.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001706 1 พ.ย. 65 - -

9788 ตะกรอ 20 ลูก, เน็ต 5 ผืน พรอมคาขนสง 12,650.00 12,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาราธอน (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001708 1 พ.ย. 65 - -

9789 TAS Mepilex AG 20*50 cm จํานวน 36 ชิ้น 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001709 1 พ.ย. 65 - -

9790 คาจางทําปลอกแขนเจาหนาที่ควบคุม 22 ทีม 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรณิพา ภิญโย นางสาวพรณิพา ภิญโย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001710 1 พ.ย. 65 - -

9791 ฟลัชวาลวชักโครกทอตรง รุน CF-50L 21,699.60 21699.60 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่ ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001711 1 พ.ย. 65 - -
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9792 เปลี่ยนกระจกใส ขนาด 5 มิล ขนาด42"*84" 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน ชลบุรีมุงลวด ราน ชลบุรีมุงลวด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001712 1 พ.ย. 65 - -

9793 คาจางทําหลักเขตอุปสรรคในสนาม 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชไมพร พรมสมบัติ นางสาวชไมพร พรมสมบัติ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001713 1 พ.ย. 65 - -

9794 คา Opertion Free 2 Day 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเปรมวดี อินทรัตน นางสาวเปรมวดี อินทรัตน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001714 1 พ.ย. 65 - -

9795 syringe ball #2 จํานวน 200 ลูก 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร 

จํากัด

บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001715 1 พ.ย. 65 - -

9796 ผงหมึกเครื่องถายเอกสาร  จํานวน 20 หลอด 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอีสเทิรน กอปป 

จํากัด

บริษัท ไทยอีสเทิรน กอปป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001717 1 พ.ย. 65 - -

9797 เครื่องคอมพิวเตอร 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ท

เวิรค จํากัด

บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001725 1 พ.ย. 65 - -

9798 จางถายเอกสารขอสอบ 5,231.50 5231.50 เฉพาะเจาะจง คําสวย โคตรศรีเมือง คําสวย โคตรศรีเมือง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001726 1 พ.ย. 65 - -

9799 คาขนสง และติดตั้งสนามสําเร็จรูป 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีวีเค คอนเทนนอร 

จํากัด

บริษัท พีวีเค คอนเทนนอร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001727 1 พ.ย. 65 - -

9800 วัสดุอุปกรณ จํานวน 11 รายการ 2,994.00 2,994.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001728 1 พ.ย. 65 - -

9801 อุปกรณกีฬาฮอกกี้ 6 รายการ 23,400.00 23,400.00 เฉพาะเจาะจง รานเอมมิกา แฟชั่น สปอรต รานเอมมิกา แฟชั่น สปอรต เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001729 1 พ.ย. 65 - -

9802 คาขนสง และติดตั้งสนามสําเร็จรูป 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลยาณิช สุบรรณ นางสาวกุลยาณิช สุบรรณ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001730 1 พ.ย. 65 - -

9803 ตาขายประตูฟุตซอล จํานวน 2 คู 2,780.00 2,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทาทา สปอรต จํากัด บริษัท ทาทา สปอรต จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001731 1 พ.ย. 65 - -

9804 คาจัดทําเอกสาร5,200 หนา 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง ภาณภัช แสงพันตา ภาณภัช แสงพันตา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001732 1 พ.ย. 65 - -

9805 ซอมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001733 1 พ.ย. 65 - -
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9806 ปายไวนิล 6 ปาย โพสตอิท 16 แพ็ค 3,692.00 3,692.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001734 1 พ.ย. 65 - -

9807 ซื้อยา Fenofibrate Micronized 200 mg 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส 

(1979)จํากัด

บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส 

(1979)จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001735 1 พ.ย. 65 - -

9808 คาซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร 8,140.00 8,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001736 1 พ.ย. 65 - -

9809 จางทําความสะอาดสวน 39,500.00 39,500.00 เฉพาะเจาะจง บัวลี รักษา บัวลี รักษา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001737 1 พ.ย. 65 - -

9810 สติกเกอรติดพลาสวูด สติกเกอรติดปาย และ 20,201.60 20,201.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001738 1 พ.ย. 65 - -

9811 จางบํารุงรักษาลิฟต 89,880.00 ราคาที่ไดมา

จากการสืบ

ราคาจาก

ทองตลาด

เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด เซอรวิส จํากัด

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด 

เซอรวิส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001739 1 พ.ย. 65 - -

9812 กําจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู 81,320.00 81,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอรวิส 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอรวิส (ประเทศ

ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001740 1 พ.ย. 65 - -

9813 บัตรเขาชมสถานเลี้ยงสัตวน้ําเค็ม บัตรเขาชม

สถานเลี้ยงสัตวน้ําเค็ม

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ชลบุรีการพิมพ ราน ชลบุรีการพิมพ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001741 1 พ.ย. 65 - -

9814 คาถายเอกสารประจําเดือน พฤศจิกายน 

2565

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส 

กอปปเออร จํากัด

บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปป

เออร จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001742 1 พ.ย. 65 - -

9815 เครื่องชวยหายใจความดันบวกแบบอัตโนมัติ 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน) เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001743 1 พ.ย. 65 - -

9816 คาถายเอกสารประจําเดือนพฤศจิกายน 2565 99,800.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง 

(ไทยแลนด) จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทย

แลนด) จํากัด (สํานักงานใหญ)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001744 1 พ.ย. 65 - -

9817 Paper point #2 (S) Paper point #3 (M) 

Paper point #4 (L) Wedge S Wedge M 

Wedge L

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ด.ี ทันตเวช 

(1988) จํากัด

บริษัท เอส.ด.ี ทันตเวช (1988) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001745 1 พ.ย. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9818 SPONGOSTAN DENTAL 

24cmx1cmx1cmx1cm

7,789.00 7,789.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001746 1 พ.ย. 65 - -

9819 OPTICROSS 18 STERLING SL 

3.0mmx150mmx150cm

41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001747 1 พ.ย. 65 - -

9820 132 Size 3 Accolade II Hip Stem 

28mm -4 LFIT V40 HEAD UHR BIPOLAR 

28x42mm

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001748 1 พ.ย. 65 - -

9821 คาจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอย 96,750.00 96,750.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติง

เกล เฮลทแคร

หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล 

เฮลทแคร

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001749 1 พ.ย. 65 - -

9822 K-wire dia 1.2L 150mm K-wire dia 1.6L 

150mm K-wire dia 1.8L 150mm K-wire 

dia 2.0L 150mm

10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด 

ซัพพลายส จํากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด ซัพ

พลายส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001750 1 พ.ย. 65 - -

9823 ASSY, SHIP, CENTURION ULTRAVIT 

23GA BSS 15ml. 108-T

78,324.00 78,324.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001751 1 พ.ย. 65 - -

9824 DuraSheath Kink-Resistant introducer 

DuraSheath Kink-Resistant introducer

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล โซลูชั่นส 

จํากัด

บริษัท เมดิคอล โซลูชั่นส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001752 1 พ.ย. 65 - -

9825 คาบริการสลายนิ่วดวย ESWL จํานวน 3 ราย 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย 

เซอรวิสเซส จํากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย 

เซอรวิสเซส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001753 1 พ.ย. 65 - -

9826 PALACOS LV+G 1x40 PALAMIX UNO 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด 

จํากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001754 1 พ.ย. 65 - -

9827 PROMIS 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวเลอร เฮลธ จํากัด บริษัท เวเลอร เฮลธ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001755 1 พ.ย. 65 - -

9828 RADIFO GUIDE WIRE M 0.035x150cm 

angle ADVANTAGE GUIDE WIRE 

0.035x260cm RADIFO GUIDE WIRE M 

0.035x150cm STRAIGHT

90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001756 1 พ.ย. 65 - -

9829 Impress Vertebral Catheters PLEURX 

PLEURAL CATHETER MINI KIT PLEURX 

DRAINAGE KITWITH 1,000 ml Impress 

Berenstein Catheters

22,350.00 22,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธแคร 

จํากัด

บริษัท ซัมมิท เฮลธแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001757 1 พ.ย. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9830 Eluvia 7mmx60mmx130cm Mustang 

10.0mmx60mm 75cm Mustang 

6.0mmx40mm 135cm

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001758 1 พ.ย. 65 - -

9831 SANRE RETRIEVAL DUAL SHEATH KIT 

20mm

20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001759 1 พ.ย. 65 - -

9832 HbA1C 92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001760 1 พ.ย. 65 - -

9833 Calcium Urea nitrogen Cratinine AST 

ALT

98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001761 1 พ.ย. 65 - -

9834 ANGIO CATH 5FR x 70 CM YASHIRO 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001762 1 พ.ย. 65 - -

9835 Immersion Oil 500 ml. 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร แอด

วานซ จํากัด

บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001763 1 พ.ย. 65 - -

9836 DCIP 100 Test 3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน 

จํากัด

บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001764 1 พ.ย. 65 - -

9837 คาบริการทางทันตกรรม (งานฟนปลอม) 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001765 1 พ.ย. 65 - -

9838 Bioteq Drainage bag 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001766 1 พ.ย. 65 - -

9839 เครื่องชวยฟง จํานวน 10 เครื่อง 96,780.00 96,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001767 1 พ.ย. 65 - -

9840 ติดฟลมเซรามิกประตูกระจกทางเขา 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง สุพรชัย หัตถกิจอุดม สุพรชัย หัตถกิจอุดม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001768 1 พ.ย. 65 - -

9841 คาสงตรวจวัดความแข็งของเนื้อตับและ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จํากัด บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001769 1 พ.ย. 65 - -

9842 เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา 64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟ

แคร จํากัด

บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001770 1 พ.ย. 65 - -

9843 เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกอัตโนมัติ 30,434.78 30,434.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิสเมด จํากัด บริษัท อิสเมด จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001771 1 พ.ย. 65 - -

9844 คาสงตรวจวัดความแข็งของเนื้อตับและ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จํากัด บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001772 1 พ.ย. 65 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9845 คาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร (4เลม) 276.00 276.00 เฉพาะเจาะจง กิตติสัณห เพียรพิทักษ กิตติสัณห เพียรพิทักษ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001773 1 พ.ย. 65 - -

9846 บํารุงรักษาเครื่องสํารองกระแสไฟฟา 

บํารุงรักษาเครื่องสํารองกระแสไฟฟา

51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซินโดม 

อิเลคทรอนิคส อินดัสตรี 

จํากัด

บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส 

อินดัสตรี จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001774 1 พ.ย. 65 - -

9847 วัสดุอุปกรณ จํานวน 9 รายการ 7,983.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001775 1 พ.ย. 65 - -

9848 เครื่องทําลายเอกสาร 15,950.00 15,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001776 1 พ.ย. 65 - -

9849 เครื่องอานบัตรสมารทการด 8,750.00 8,750.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไอที เอเวอรรีติง ราน ไอที เอเวอรรีติง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001777 1 พ.ย. 65 - -

9850 ซอมมอเตอรไซด (11รายการ) 4,255.00 4,255.00 เฉพาะเจาะจง รานนอยบางแสน รานนอยบางแสน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001778 1 พ.ย. 65 - -

9851 อุปกรณกีฬาฟุตบอล 5 รายการ 18,840.00 18,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทาทา สปอรต จํากัด บริษัท ทาทา สปอรต จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001779 1 พ.ย. 65 - -

9852 วัสดุสํานักงาน จํานวน 29 รายการ 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001780 1 พ.ย. 65 - -

9853 วัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 295.00 295.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่น

เนอรี่ จํากัด

บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001781 1 พ.ย. 65 - -

9854 เทปผากาว 2 นิ้ว คละสี 10 มวน 440.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001782 1 พ.ย. 65 - -

9855 คาเชาอุปกรณแขงขันเทเบลเทนนิส 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวิช ขุมบางลี่ นายธีรวิช ขุมบางลี่ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001783 1 พ.ย. 65 - -

9856 อวนโปลี สีฟา จํานวน 50.6 กก. 8,602.00 8,602.00 เฉพาะเจาะจง รานเตียเคียงฮะ รานเตียเคียงฮะ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001787 1 พ.ย. 65 - -

9857 วัสดุ 3 รายการ 996.00 996.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ ราน ไพรเวชคาวัสดุ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001788 1 พ.ย. 65 - -
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9858 วัสดุอื่น-น้ํามันเชื้อเพลิงและ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด (มหาชน)

บริษัท เค.ซี.พลังงาน จํากัด

บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด

บริษัท ปตท.น้ํามันและการคาปลีก

 จํากัด (มหาชน)

บริษัท เค.ซี.พลังงาน จํากัด

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001789 1 พ.ย. 65 - -

9859 วัสดุสํานักงาน จํานวน 14 รายการ 2,841.00 2,841.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001790 1 พ.ย. 65 - -

9860 จางซอมแซมพื้นกระเบื้องชํารุด ลานกิจกรรม 8,786.00 8,786.00 เฉพาะเจาะจง สมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน สมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001792 1 พ.ย. 65 - -

9861 เสื้อ พรอมสกรีน จํานวน 75 ตัว 3,900.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง เกศรินทร จั่นบานโขด เกศรินทร จั่นบานโขด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001795 1 พ.ย. 65 - -

9862 วัสดุสํานักงาน จํานวน 25 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001796 1 พ.ย. 65 - -

9863 คาบํารุงรักษาและดูแลลิฟท ฟูจิเทค 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร

เนชั่นแนลจํากัด

บริษัท ว.เกียรติ อินเตอรเนชั่น

แนลจํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001797 1 พ.ย. 65 - -

9864 ซื้อยา Gabapentin 100 mg capsule 

จํานวน

97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001799 1 พ.ย. 65 - -

9865 ซื้อยา Sildenafil 50 mg tablet จํานวน 350 22,225.00 22,225.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001800 1 พ.ย. 65 - -

9866 ซื้อยา Flupentixol 0.5 mg+Melitracen 10 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล 

(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ

ไทย)จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001801 1 พ.ย. 65 - -

9867 ซื้อยา Pimecrolimus 1% cream 15 gm 

จํานวน

12,076.02 12,076.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001802 1 พ.ย. 65 - -

9868 ซื้อยา Dorzolamide HCl 2% eye drop 5

 ml

10,058.00 10,058.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001803 1 พ.ย. 65 - -

9869 คาใชจายดานการฝกอบรม 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ประกิจ ทวมพงษ ประกิจ ทวมพงษ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001804 1 พ.ย. 65 - -

9870 ซื้อยา Bemiparin 3500 iu/0.2 ml 51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001805 1 พ.ย. 65 - -
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ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9871 ซื้อยา Galantamine 8 mg capsule 

จํานวน 40

85,428.80 85,428.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001806 1 พ.ย. 65 - -

9872 ซื้อยา NaturaleTears (HPML0.3%-0.8ml/ 94,588.00 94,588.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001807 1 พ.ย. 65 - -

9873 คาใชจายดานการฝกอบรม 390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001812 1 พ.ย. 65 - -

9874 ซื้อยา Sarcubitril48.6 + Valsartan 51.4 92,640.60 92,640.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001813 1 พ.ย. 65 - -

9875 ซื้อยา Levofloxacin 250 mg/50 ml 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001814 1 พ.ย. 65 - -

9876 มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งไมเกิน

วงเงินที่กฏกระทรวงกําหนด

25,363.00 25,363.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.

พานิช

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001815 1 พ.ย. 65 - -

9877 ซื้อยา N.S.S 0.9% 2000 ml จํานวน 500 ถุง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001816 1 พ.ย. 65 - -

9878 ซื้อยา Tenofovir 300 mg+Emtricitabine 40,553.00 40,553.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001817 1 พ.ย. 65 - -

9879 ซื้อยา เพชรสังฆาต 400 mg capsule จํานวน 9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ

ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001824 1 พ.ย. 65 - -

9880 ซื้อยา Oxymetazol 0.05& nasal spray 10 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน

 จํากัด

บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001826 1 พ.ย. 65 - -

9881 ซื้อยา Clotrimazole 100 mg vaginal 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด บริษัท โปลิฟารม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001827 1 พ.ย. 65 - -

9882 ซื้อยา Baclofen 10 mg tablet จํานวน 100 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟารแลบ 

จํากัด

บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001828 1 พ.ย. 65 - -

9883 ซื้อยา Omeprazole 20 mg capsule 

จํานวน

94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001829 1 พ.ย. 65 - -

9884 ซื้อยา NaturaleTears 

(HPML0.3%-10ml/bot)

76,000.00 76,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001830 1 พ.ย. 65 - -

9885 ซื้อยา Clozapine 25 mg tablet จํานวน 30 3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001831 1 พ.ย. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9886 ไมเกินจากวงเงินที่กําหนดในกฏกระทรวง 7,350.00 7,350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณา อุไรศรีพงศ นางสาวกฤษณา อุไรศรีพงศ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001832 1 พ.ย. 65 - -

9887 ซื้อยา Lidocaine 10% w/v spray 50 ml 5,580.00 5,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001833 1 พ.ย. 65 - -

9888 ไมเกินจากวงเงินที่กําหนดในกฏกระทรวง 7,350.00 7,350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาส วาทรัพย นางสาวจุฑามาส วาทรัพย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001834 1 พ.ย. 65 - -

9889 ไมเกินจากวงเงินที่กฎกระทรวงกําหนด 7,350.00 7,350.00 เฉพาะเจาะจง นายปญจวิชญ บุญประเสริฐ นายปญจวิชญ บุญประเสริฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001835 1 พ.ย. 65 - -

9890 ซื้อยา Cisatracurium 10 mg/5 ml 92,737.50 92,737.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001836 1 พ.ย. 65 - -

9891 ไมเกินจากวงเงินที่กฎกระทรวงกําหนด 7,350.00 7,350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญนภา ตาจิตต นางสาวเพ็ญนภา ตาจิตต เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001837 1 พ.ย. 65 - -

9892 ไมเกินจากวงเงินที่กําหนดในกฏกระทรวง 7,350.00 7,350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคนา จงเจริญ นางสาวอังคนา จงเจริญ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001838 1 พ.ย. 65 - -

9893 ซื้อยา Mitomycin C 2 mg injection 

จํานวน

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิค

แคร จํากัด

บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001839 1 พ.ย. 65 - -

9894 ไมเกินจากวงเงินที่กฎกระทรวงกําหนด 7,350.00 7,350.00 เฉพาะเจาะจง นายอานนท กาญจนโภคิน นายอานนท กาญจนโภคิน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001840 1 พ.ย. 65 - -

9895 ซื้อยา Cefazolin 1 gm injection จํานวน 85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปยน จํากัด บริษัท ยูโทเปยน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001841 1 พ.ย. 65 - -

9896 ไมเกินจากวงเงินที่กําหนดในกฏกระทรวง 7,350.00 7,350.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชรพงษ บํารุงกลาง นายวิชรพงษ บํารุงกลาง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001842 1 พ.ย. 65 - -

9897 ซื้อยา Sitafloxacin hydrate 50 mg tablet 99,831.00 99,831.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001843 1 พ.ย. 65 - -

9898 ซื้อยา Metronidazole 

750mg+Miconazole

4,900.60 4,900.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001844 1 พ.ย. 65 - -

9899 ซื้อยา Na Fucidate 20 mg ointment 5 

gm

17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001845 1 พ.ย. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9900 ซื้อยา Loteprednol etabonate 0.5% eye 4,350.62 4,350.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001846 1 พ.ย. 65 - -

9901 ซื้อยา Latanoprost 0.005 mg/ml 2.5 ml 31,832.50 31,832.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001847 1 พ.ย. 65 - -

9902 ซื้อยา Elobixibat 5 mg film-coated 40,660.00 40,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001848 1 พ.ย. 65 - -

9903 ซื้อยา Cefditoren 200 mg tablet จํานวน

 70

74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001849 1 พ.ย. 65 - -

9904 ซื้อยา Fosfomycin 4 gm injection จํานวน 37,664.00 37,664.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001850 1 พ.ย. 65 - -

9905 ซื้อยา Hyoscine 10 mg tablet จํานวน 300 54,891.00 54,891.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001851 1 พ.ย. 65 - -

9906 ซื้อยา Donepezil 23 mg orodispersible 78,677.10 78,677.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001852 1 พ.ย. 65 - -

9907 ซื้อยา Oxymetholone 50 mg tablet 

จํานวน

27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001853 1 พ.ย. 65 - -

9908 ซื้อยา Carbomer 0.2% 10 gm eye gel 

จํานวน

82,176.00 82,176.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001854 1 พ.ย. 65 - -

9909 ซื้อยา Symbicort Rabihaler 

160+4.5/dose

47,936.00 47,936.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001855 1 พ.ย. 65 - -

9910 ซื้อยา Valproate 200 mg tablet จํานวน 

30

3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001856 1 พ.ย. 65 - -

9911 ซื้อยา Ethyl alcohol 70% 60 ml จํานวน 

500

3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001857 1 พ.ย. 65 - -

9912 ซื้อยา Proctosedyl Suppo 15 gm จํานวน

 500

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟารม

 จํากัด

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟารม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001858 1 พ.ย. 65 - -

9913 ไมเกินจากวงเงินที่กําหนดในกฏกระทรวง 7,350.00 7,350.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา ยอดแกว นายเจษฎา ยอดแกว เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001859 1 พ.ย. 65 - -

9914 ไมเกินจากวงเงินที่กําหนดในกฏกระทรวง 7,350.00 7,350.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต ยอดโยม นายธนกฤต ยอดโยม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001860 1 พ.ย. 65 - -
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9915 ไมเกินจากวงเงินที่กฎกระทรวงกําหนด 7,350.00 7,350.00 เฉพาะเจาะจง นางชุลินดา ทิพยเกษร นางชุลินดา ทิพยเกษร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001861 1 พ.ย. 65 - -

9916 จางแปลเอกสารจากภาษาไทยเปน

ภาษาอังกฤษ

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันภาษา สถาบันภาษา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001864 2 พ.ย. 65 - -

9917 เติมน้ํายาแอรรถยนตโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง รานอึ่ง แอรรถยนต รานอึ่ง แอรรถยนต เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001865 2 พ.ย. 65 - -

9918 ซื้อยา Bisoprolol fumarate 5 mg film- 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001866 2 พ.ย. 65 - -

9919 ซื้อยา AlloPurinol 100 mg tablet จํานวน 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001867 2 พ.ย. 65 - -

9920 ซื้อยา MMR vaccine 0.5 ml จํานวน 150 

vial

28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด บริษัท มาสุ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001868 2 พ.ย. 65 - -

9921 ซื้อยา Dicloxacillin 62.5 mg/5 ml dry 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปยน จํากัด บริษัท ยูโทเปยน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001869 2 พ.ย. 65 - -

9922 ซื้อยา Cyclophosphamide 50 mg tablet 6,741.00 6,741.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญ

ฟารมาซี

หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001870 2 พ.ย. 65 - -

9923 ซื้อยา Perindopril arginine 5 mg tablet 73,027.50 73,027.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001871 2 พ.ย. 65 - -

9924 ซื้อยา N.S.S 0.9% 500 ml จํานวน 600 ถุง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001872 2 พ.ย. 65 - -

9925 ซื้อยา N.S.S Irrigate 100 ml จํานวน 1000 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001873 2 พ.ย. 65 - -

9926 ซื้อยา Influenza vaccine 0.5 ml SH 

จํานวน

93,625.00 93,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001874 2 พ.ย. 65 - -

9927 ซื้อยา Hepatitis A720 iu/ml+B20 mcg/ml 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001875 2 พ.ย. 65 - -

9928 คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001876 2 พ.ย. 65 - -

9929 คาวัสุดน้ํามันเชื้อเพลิงรถ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001877 2 พ.ย. 65 - -
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9930 คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001878 2 พ.ย. 65 - -

9931 มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งไมเกิน

วงเงินที่กฏกระทรวงกําหนด

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา บัวผัน นางสาววรัญญา บัวผัน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001879 2 พ.ย. 65 - -

9932 ระบบชุดแขนกั้นรถอัตโนมัติ 85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พ.ีที.ที.

เอ็น เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด พ.ีที.ที.เอ็น 

เซอรวิส

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001880 2 พ.ย. 65 - -

9933 อารทีเมียตัวใหญ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บรรจงฟารม บรรจงฟารม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001881 2 พ.ย. 65 - -

9934 กําจัดแมลง สัตวพาหะ ม.ค. 2566 กําจัด

แมลง สัตวพาหะ พ.ค. 2566 กําจัดแมลง 

สัตวพาหะ ก.ย. 2566

69,000.00 69,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอรวิส 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอรวิส (ประเทศ

ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001882 2 พ.ย. 65 - -

9935 จางกําจัดปลวก เห็บ หมัด และหนู 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอรวิส 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอรวิส (ประเทศ

ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001883 2 พ.ย. 65 - -

9936 คาจางซอมแซมและบํารุงรักษา 11,342.00 11342.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001884 2 พ.ย. 65 - -

9937 วัสดุอื่น 5,350.00 5350.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เพียร

เจริญ เซลลแอนด เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด เพียรเจริญ 

เซลลแอนด เซอรวิส

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001885 2 พ.ย. 65 - -

9938 คาเชารถตูปรับอากาศ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ศุภพล ภูศรี ศุภพล ภูศรี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001886 2 พ.ย. 65 - -

9939 วัสดุอื่น 4,775.00 4775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001887 2 พ.ย. 65 - -

9940 จางทํา Backdrop พรอมโครง (รายละเอียด 41,818.81 41,818.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทําถูก จํากัด บริษัท ทําถูก จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001892 2 พ.ย. 65 - -

9941 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้น 32,200.00 32,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.ที.

แอร แอนด เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.ที.แอร 

แอนด เซอรวิส

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001893 2 พ.ย. 65 - -

9942 ขนมเลย จํานวน 5 รายการ 13,330.00 13,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เสรีชัย เอ เอส แอนด

 ดี จํากัด

บริษัท เสรีชัย เอ เอส แอนด ดี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001901 2 พ.ย. 65 - -

9943 วัสดุอื่น จํานวน 7 รายการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท สยามแมคโคร จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001902 2 พ.ย. 65 - -
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9944 ซื้อยา Fluoxetine 20 mg capsule จํานวน 22,791.00 22,791.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001903 2 พ.ย. 65 - -

9945 ซื้อยา Amoxicillin trihydrate 400 mg+ 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001905 2 พ.ย. 65 - -

9946 ซื้อยา Melphalan 2 mg tablet จํานวน 3 

ขวด

6,018.75 6,018.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001906 2 พ.ย. 65 - -

9947 ซื้อยา Iron complex (eq 10 mg iron) 60 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร 

(ไทยแลนด) จํากัด

บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทย

แลนด) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001907 2 พ.ย. 65 - -

9948 คาปาซิเตอร  15uf.450 VAC  2 ชุด คาปาซิ

เตอร  75uf.250 VAC  2 ชุด

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง รานเจริญผลอะไหล รานเจริญผลอะไหล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001908 2 พ.ย. 65 - -

9949 ซื้อยา Tdap vaccine + IPV vaccine 0.5 

ml

21,314.40 21,314.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001909 2 พ.ย. 65 - -

9950 มอเตอรพัดลมแฟนคอยล จํานวน 4 ลูก 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน รุงแอร ราน รุงแอร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001910 2 พ.ย. 65 - -

9951 ประตูหองน้ําU-PVC ประตูหองเก็บของ

U-PVC

14,017.00 14,017.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิ

วิลอปเมนท

หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอป

เมนท

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001912 2 พ.ย. 65 - -

9952 ซื้อยา Loxoprofen 60 mg tablet จํานวน 

900

90,522.00 90,522.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001913 2 พ.ย. 65 - -

9953 ซื้ออาหารสูตรครบถวน (Complete and 95,272.80 95,272.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001914 2 พ.ย. 65 - -

9954 อุปกรณกรีฑา 5 รายการ 13,312.00 14,977.00 เฉพาะเจาะจง รานซุปเปอรโคชช็อป รานซุปเปอรโคชช็อป เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001915 2 พ.ย. 65 - -

9955 ซื้อยา Ezetimibe 10 mg+Atorvastatin 10 65,056.00 65,056.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001916 2 พ.ย. 65 - -

9956 ซื้อยา Maxitrol ophth oint 3.5 gm จํานวน 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001917 2 พ.ย. 65 - -

9957 ซื้อยา Lithium carbonate 300 mg 

capsule

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด บริษัท อารเอ็กซ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001918 2 พ.ย. 65 - -

9958 ซื้อยา sodium chloride 3% 500 ml 

จํานวน

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล 

โปรดัคส จํากัด (มหาชน)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล 

โปรดัคส จํากัด (มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001919 2 พ.ย. 65 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9959 ซื้อยา Vancomycin 500 mg injection 

จํานวน

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จํากัด บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001920 2 พ.ย. 65 - -

9960 ซื้อยา Macrogol 4000 10 gm powder for 52,430.00 52,430.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร 

(ไทยแลนด) จํากัด

บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทย

แลนด) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001921 2 พ.ย. 65 - -

9961 ซื้อยา Prednisolone 1% e.d 5 ml จํานวน

 15

7,740.00 7,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล 

จํากัด

บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001922 2 พ.ย. 65 - -

9962 ซื้อยา Risperidone 2 mg tablet จํานวน 

100

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001923 2 พ.ย. 65 - -

9963 ซื้อยา Quetiapine 200 mg tablet จํานวน

 50

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001924 2 พ.ย. 65 - -

9964 ซื้อยา Metoclopramide 10 mg/2 ml 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001925 2 พ.ย. 65 - -

9965 ซื้อยา Amoxicillin trihydrate 200 mg+ 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001926 2 พ.ย. 65 - -

9966 ซื้อยา Alcohol Rub 150ml + Hibi 0.5% 

150

48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001927 2 พ.ย. 65 - -

9967 ซื้อยา Agomelatine 25 mg talbet จํานวน

 30

42,083.10 42,083.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001928 2 พ.ย. 65 - -

9968 ซื้อยา Betameth 0.5 mg+Calcipot 50 

mcg/g

22,256.00 22,256.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001929 2 พ.ย. 65 - -

9969 ซื้อยา Betamethasone cream 0.1% w/w

 5 gm

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001930 2 พ.ย. 65 - -

9970 ซื้อยา Infant Food F1 400 gm จํานวน 40 1,520.00 1,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001931 2 พ.ย. 65 - -

9971 ซื้อยา Budesonide 64 mcg/puff 120Dose 72,497.85 72,497.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001932 2 พ.ย. 65 - -

9972 ซื้อยา Aspirin 81 mg tablet จํานวน 200 33,000.94 33,000.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001933 2 พ.ย. 65 - -

9973 ซื้อยา Chlorpheniramine 10 mg/1 ml 3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001934 2 พ.ย. 65 - -
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อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9974 ซื้อยา Itraconazole 100 mg capsule 

จํานวน

22,084.80 22,084.80 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001935 2 พ.ย. 65 - -

9975 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศไป-กลับ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ศุภพล ภูศรี ศุภพล ภูศรี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001936 2 พ.ย. 65 - -

9976 ซื้อยา Levetiracetam 500 mg tablet 

จํานวน

45,475.00 45,475.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001937 2 พ.ย. 65 - -

9977 คาจางเหมาบริการรถยนต 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง โกมล ฤทธิ์งาม โกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001938 1 พ.ย. 65 - -

9978 ซื้อยา Diazepam 10 mg/2 ml injection 2,605.00 2,605.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001939 2 พ.ย. 65 - -

9979 ซื้อยา Deferiprone 500 mg tablet จํานวน 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001940 2 พ.ย. 65 - -

9980 คาใชจายดานการฝกอบรม 533.50 533.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001941 2 พ.ย. 65 - -

9981 ไมม็อบดันผุน 18 นิ้ว จํานวน 8 ชุด 4,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ 

จํากัด

บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001942 2 พ.ย. 65 - -

9982 ตาขายสนามฟุตบอล 2มม. ขนาด 8x30 ม. 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ 

จํากัด

บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001943 2 พ.ย. 65 - -

9983 ชุดออกกําลังกายดวยการแขวนและการพยุง 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ทีพีพี ซัพพลาย ราน ทีพีพี ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001944 2 พ.ย. 65 - -

9984 Zoom Education EDU Plus Tier1 71,904.00 71,904.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัน-ทู-ออล จํากัด บริษัท วัน-ทู-ออล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001945 2 พ.ย. 65 - -

9985 3005-Tracheostomy Stainless tube #5 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001946 2 พ.ย. 65 - -

9986 ปายไมหนา 0.5 ซม. ขนาด 65x26 ซม. 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง จักรกริส วัฒนศิริ จักรกริส วัฒนศิริ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001947 2 พ.ย. 65 - -

9987 ถังขยะขนาด 10 ลิตร แบบเหยียบจํานวน 24

 ใบ

17,820.00 17,820.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001948 2 พ.ย. 65 - -

9988 ตะกราสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก จํานวน 36 ใบ 6,468.00 6,480.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001949 2 พ.ย. 65 - -
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9989 เปลี่ยนบูทประคองมอเตอรคอยลเย็น (1งาน) 

เปลี่ยนแคปสตารพัดลม 7.5uf (1งาน)

2,086.50 2,086.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง 

จํากัด

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001950 2 พ.ย. 65 - -

9990 จัดซื้อ USB Mouse Logitech 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไอที เอเวอรรีติง ราน ไอที เอเวอรรีติง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001951 2 พ.ย. 65 - -

9991 เพือใหบริการนิสิต อาจารยที่มาติดตอ

ประสานงาน ผูบริหาร

360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ น้ําดื่มวีเจ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001952 2 พ.ย. 65 - -

9992 คาวัสดุ อุปกรณ สําหรับจัดโครงการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานดินสอ 26 ราน บานดินสอ 26 เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001953 2 พ.ย. 65 - -

9993 ซื้อยา Tuberculin Test จํานวน 2 กลอง 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง สถานเสาวภา สภากาชาด

ไทย

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001957 2 พ.ย. 65 - -

9994 ซื้อยา N.S.S 0.9% 100 ml จํานวน 7000 ถุง 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001959 2 พ.ย. 65 - -

9995 ซื้อยา Ivabradine 5 mg tablet จํานวน 50 86,884.00 86,884.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001960 2 พ.ย. 65 - -

9996 ซื้อยา Potassium Cl 500 mg (6.6mEq) 44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001963 2 พ.ย. 65 - -

9997 ซื้อยา Procaterol 50 mcg tablet จํานวน 

30

9,148.50 9,148.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001964 2 พ.ย. 65 - -

9998 ซื้อยา Insulin aspart 30/PTM70u/ml 3 

ml

88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001965 2 พ.ย. 65 - -

9999 ซื้อยา Zoledronic acid 5 mg/100 ml 68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001966 2 พ.ย. 65 - -

10000 คาใชจายดานการฝกอบรม 412.27 412.27 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001967 2 พ.ย. 65 - -

10001 ซื้อยาแกไอมะขามปอม 120 ml จํานวน 

1500

37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ

ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001968 2 พ.ย. 65 - -

10002 ซื้อยา Azathioprine 50 mg tablet จํานวน 43,600.00 43,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001969 2 พ.ย. 65 - -

10003 ซื้อยา Amiodarone 200 mg tablet 

จํานวน 80

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติ

คอล (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล 

(ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001970 2 พ.ย. 65 - -
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10004 ซื้อยา Trazodoen HCl 50 mg tablet 

จํานวน

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001971 2 พ.ย. 65 - -

10005 ซื้อยา Lamotrigine 100 mg tablet จํานวน 15,800.00 15,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส 

จํากัด

บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001972 2 พ.ย. 65 - -

10006 ซื้อยา Podophyllline paint 25% 15 ml 4,010.24 4,010.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา 

จํากัด

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001973 2 พ.ย. 65 - -

10007 ซื้อยา Insulin Rl/NPH 30/70u/ml 10 ml 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001974 2 พ.ย. 65 - -

10008 ซื้อยา Clarithromycin 500 mg tablet 17,800.00 17,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด บริษัท อารเอ็กซ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001975 2 พ.ย. 65 - -

10009 ซื้อยา Acemetacin 90 mg retard capsule 72,250.00 72,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมริกัน ไตหวัน ไบ

โอฟารม จํากัด

บริษัท อเมริกัน ไตหวัน ไบโอ

ฟารม จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001976 2 พ.ย. 65 - -

10010 ซื้อยา Sodium chloride 15% 100 ml 

จํานวน

34,200.00 34,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จํากัด บริษัท ยูนีซัน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001977 2 พ.ย. 65 - -

10011 จางเหมายานพาหนะ (รถตู) จํานวน 1 คัน 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง อีลิทส ทัวร แอนด ทราน

สปอรต

อีลิทส ทัวร แอนด ทรานสปอรต เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001978 2 พ.ย. 65 - -

10012 ซื้อยา Tranexamic acid 250 mg/5 ml 38,092.00 38,092.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอรเนชั่น

แนล เฮลทแคร จํากัด

บริษัท อุยเฮง อินเตอรเนชั่นแนล 

เฮลทแคร จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001979 2 พ.ย. 65 - -

10013 ซื้อยา Vitamin B1 6 12 Fort tablet จํานวน 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด บริษัท เมดไลน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001980 2 พ.ย. 65 - -

10014 ซื้อยา Ethyl alcohol 70% 450 ml จํานวน 8,902.40 8,902.40 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001981 2 พ.ย. 65 - -

10015 ซื้อยา Warfarin 3 mg tablet จํานวน 100 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001982 2 พ.ย. 65 - -

10016 ซื้อยา Amoxicillin trihydrate 600 mg+ 14,552.00 14,552.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001983 2 พ.ย. 65 - -

10017 ซื้อยา Multivitamin tablet จํานวน 40 11,342.00 11,342.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน

 จํากัด

บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001984 2 พ.ย. 65 - -

10018 ซื้อเซรุมแกพิษงูรวมระบบโลหิต จํานวน 4 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง สถานเสาวภา สภากาชาด

ไทย

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001985 2 พ.ย. 65 - -
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10019 ซื้อยา Alcohol Rub 300 ml + Bibi 0.5% 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001986 2 พ.ย. 65 - -

10020 ซื้อยา Alcohol Rub + Hibi 0.5% 4L 

จํานวน

34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001987 2 พ.ย. 65 - -

10021 ซื้อยา Hydralazine 20 mg/2 ml injection 6,045.50 6,045.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001988 2 พ.ย. 65 - -

10022 ซื้อยา Tiotropium bromide handihaler 

18

99,938.00 99,938.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001989 2 พ.ย. 65 - -

10023 วัสดุอื่น-วัสดุอุปกรณในการอาบน้ํา 24,438.80 24,438.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท บรรดาลทรัพย วัสดุ

กอสราง จํากัด

บริษัท บรรดาลทรัพย วัสดุ

กอสราง จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001990 2 พ.ย. 65 - -

10024 เชาอุปกรณในการแขงขันหมากรุก 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมกีฬาหมากรุกสากล

แหงประเทศไทย

สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแหง

ประเทศไทย

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001991 2 พ.ย. 65 - -

10025 อุปกรณในการแขงขันหมากลอมพรอมขนสง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมกีฬาหมากลอมแหง

ประเทศไทย

สมาคมกีฬาหมากลอมแหง

ประเทศไทย

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001992 2 พ.ย. 65 - -

10026 วงเงินที่จัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งไมเกินจากที่กฏ

กระทรวงกําหนด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีวีเค คอนเทนเนอร

 จํากัด

บริษัท พีวีเค คอนเทนเนอร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001993 2 พ.ย. 65 - -

10027 อุปกรณในการแขงขันเอแม็ทและครอสเวิรด 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมครอสเวิรดเกม เอ

แม็ท คําคมและซูโดกุ

สมาคมครอสเวิรดเกม เอแม็ท คํา

คมและซูโดกุ

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001994 2 พ.ย. 65 - -

10028 วัสดุอื่น -น้ํามันเชื้อเพลิง 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนา

นคร จํากัด

สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001995 2 พ.ย. 65 - -

10029 วัสดุอื่น 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด

บริษัท ปตท.น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด

บริษัท ปตท.น้ํามันและการคาปลีก

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001997 2 พ.ย. 65 - -

10030 วัสดุอื่น 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายทอง หจก.วงศทรายทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000001998 2 พ.ย. 65 - -
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10031 วัสดุอื่นๆ-คาของเยี่ยมนักกีฬา 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด 

(มหาชน), นายธํารงค ศิลรัตน

บริษัท สยามแมคโคร จํากัด 

(มหาชน), นายธํารงค ศิลรัตน

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002000 3 พ.ย. 65 - -

10032 คาเชาคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมสําหรับ

เปด คารถขนสงอุปกรณการแขงขัน คาเชา

อุปกรณประมวลผลเครื่อง PDA

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมกีฬาลีลาศแหง

ประเทศไทย

สมาคมกีฬาลีลาศแหงประเทศไทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002002 3 พ.ย. 65 - -

10033 จัดจางรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ 20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002003 3 พ.ย. 65 - -

10034 คาเชาระบบประมวลผล 2 วัน 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา ศิลปชัย นางกาญจนา ศิลปชัย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002004 3 พ.ย. 65 - -

10035 คาเชาระบบประมวลผล 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนชาต ธรรมโชติ นายธนชาต ธรรมโชติ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002006 3 พ.ย. 65 - -

10036 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 6,741.00 6,741.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไอเดียอีส หางหุนสวนจํากัด ไอเดียอีส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002007 3 พ.ย. 65 - -

10037 วัสดุอื่น-หมึกเครื่องพิมพ 20 รายการ 51,540.00 51,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002008 3 พ.ย. 65 - -

10038 ครุภัณฑ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพเพนดอรฟ 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เอพเพนดอรฟ (ประเทศ

ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002009 3 พ.ย. 65 - -

10039 พลาสวูดติดสติกเกอร 7,484.65 7,484.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002010 3 พ.ย. 65 - -

10040 วัสดุอื่น 9,130.00 9,130.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณ อีเลคทริค กฤษณ อีเลคทริค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002011 3 พ.ย. 65 - -

10041 หมึกพิมพ Toner Canon Pixma สีดํา หมึก

พิมพ Toner Canon Pixma สี

5,564.00 5,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.ดี ริช จํากัด บริษัท เอส.เค.ดี ริช จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002015 3 พ.ย. 65 - -

10042 ซื้อยา CM Visipaque 320 mgl/ml 100 ml 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002016 3 พ.ย. 65 - -

10043 ซื้อยา Meningococcal vaccine 0.5 ml 10,432.50 10,432.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002018 3 พ.ย. 65 - -

10044 วัสดุอื่น 34,668.00 34,668.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002020 3 พ.ย. 65 - -
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10045 ซื้อยา Levetiracetam 100 mg/1 ml syrup 69,207.60 69,207.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002021 3 พ.ย. 65 - -

10046 วัสดุอื่น 2,022.00 2022.00 เฉพาะเจาะจง รานนองโฟกัส รานนองโฟกัส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002023 3 พ.ย. 65 - -

10047 ซื้อยา Vitalipid N infant 10 ml จํานวน 10 14,316.60 14,316.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002024 3 พ.ย. 65 - -

10048 วัสดุอื่น 1,993.00 1993.00 เฉพาะเจาะจง รานนองโฟกัส รานนองโฟกัส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002025 3 พ.ย. 65 - -

10049 ซื้อยา Etonogestrel 68 mg ฝง จํานวน 40 73,188.00 73,188.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002026 3 พ.ย. 65 - -

10050 ซื้อยา SmofKabiven Pl 1300 KCal (1904

 ml

27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002027 3 พ.ย. 65 - -

10051 วัสดุอื่น 2,150.00 2150.00 เฉพาะเจาะจง รานนองโฟกัส รานนองโฟกัส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002028 3 พ.ย. 65 - -

10052 ซื้อยา SmofKabiven CT 1600 KCal 

(1477 ml

27,178.00 27,178.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002029 3 พ.ย. 65 - -

10053 ซื้อยา Ketorolac 30 mg/1 ml injection 59,706.00 59,706.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมริกัน ไตหวัน ไบ

โอฟารม จํากัด

บริษัท อเมริกัน ไตหวัน ไบโอ

ฟารม จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002031 3 พ.ย. 65 - -

10054 ซื้อยา Hydralazine 25 mg tablet จํานวน 64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002032 3 พ.ย. 65 - -

10055 ซื้อยา Ketoconazole 2% shampoo 200

 ml

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002033 3 พ.ย. 65 - -

10056 ซื้อยา Ceftriaxone 250 mg injection 6,313.00 6,313.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002036 3 พ.ย. 65 - -

10057 ซื้อยา Furosemide 40 mg tablet จํานวน

 50

20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002037 3 พ.ย. 65 - -

10058 ซื้อยา Clopidogrel 75 mg tablet จํานวน 94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002039 3 พ.ย. 65 - -

10059 ซื้อยา Phosphate Na 45 ml solution 

จํานวน

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002040 3 พ.ย. 65 - -

หนา้ 1124



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10060 ซื้อยา Fusidic acid/Hdcs cream 5 gm 9,844.00 9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002041 3 พ.ย. 65 - -

10061 ซื้อยา Aescin 20 mg tablet จํานวน 180 93,411.00 93,411.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002043 3 พ.ย. 65 - -

10062 ซื้อยา Macrogol 4000 powder 137.155 

gm

74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002044 3 พ.ย. 65 - -

10063 ซือยา Clobetasol pro 0.05% cream 5 

gm

4,802.16 4,802.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002045 3 พ.ย. 65 - -

10064 ซื้อยา Fusidic acid/Bet val Cream 5 mg 19,902.00 19,902.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002047 3 พ.ย. 65 - -

10065 ซื้อยา Gamfibrozil 300 mg capsule 

จํานวน

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002048 3 พ.ย. 65 - -

10066 ซื้อยา Dexamethasone 1 mg+Neomycin

 5 mg/

4,320.00 4,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล 

จํากัด

บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002050 3 พ.ย. 65 - -

10067 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง) 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง ธัณยจิรา ไชยภริพัฒน ธัณยจิรา ไชยภริพัฒน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002051 3 พ.ย. 65 - -

10068 ซื้อยา Calcium D Redoxon (10 เม็ด/

หลอด)

51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002052 3 พ.ย. 65 - -

10069 ปายพลาสวูด(หามจอด) ปายไวนิวหามจอด

(พรอมทอPVC) ปายอะคริลิค(เฉพาะ

เจาหนาที)่

2,921.10 2,921.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002053 3 พ.ย. 65 - -

10070 ซื้อยา Flunarizine 5 mg capsule จํานวน 

30

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด บริษัท โปลิฟารม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002054 3 พ.ย. 65 - -

10071 วัสดุตกแตงสถานที่ โครงการลอยกระทง 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเจดาตลาดวัดกลาง, 

จิตต คาไมเข็ม, รานดิน

คุณภาพดี, หญาเทียม,

ไพรเวชคาวัสด,ุ และถุงทอง

การเดน สาขาถนนขาวหลาม

รานเจดาตลาดวัดกลาง, จิตต คา

ไมเข็ม, รานดินคุณภาพดี, หญา

เทียม,

ไพรเวชคาวัสด,ุ และถุงทองการ

เดน สาขาถนนขาวหลาม

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002055 3 พ.ย. 65 - -

หนา้ 1125



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10072 ซื้อยา Methyldopa 250 mg tablet จํานวน 69,550.00 69,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002056 3 พ.ย. 65 - -

10073 ซื้อยา Levodopa 100 mg+Carbidopa 

tap 25

26,889.10 26,889.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002057 3 พ.ย. 65 - -

10074 ซื้อยา Venlafaxine 75 mg capsule จํานวน 34,582.40 34,582.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล 

(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ

ไทย)จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002058 3 พ.ย. 65 - -

10075 ปายฟวเจอรบอรด ลอยกระทง ปายฟวเจอร

บอรด กระทง ปายฟวเจอรบอรดติดสติ๊กเกอร

10,004.50 10,004.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002059 3 พ.ย. 65 - -

10076 ซื้อยา Cc Medroxyprogesterone 150 

mg/3

3,770.00 3,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002060 3 พ.ย. 65 - -

10077 วัสดุประดิษฐกระทง จํานวน 7 รายการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง เพ็ญพานิชย เพ็ญพานิชย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002061 3 พ.ย. 65 - -

10078 ซื้อยา Tranxenamic 250 mg capsule 

จํานวน

14,766.00 14,766.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอรเนชั่น

แนล เฮลทแคร จํากัด

บริษัท อุยเฮง อินเตอรเนชั่นแนล 

เฮลทแคร จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002062 3 พ.ย. 65 - -

10079 ตุกตา จํานวน 10 รายกร 98,608.00 98,608.00 เฉพาะเจาะจง ยุวดี สกุลมงคลนาม ยุวดี สกุลมงคลนาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002063 3 พ.ย. 65 - -

10080 ซื้อสินคา จํานวน 2 รายการ 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง พี่นกหาดวอนนภา พี่นกหาดวอนนภา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002065 3 พ.ย. 65 - -

10081 ซื้อยา Desoximetasone 0.25% cream 

จํานวน

12,900.00 12,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟารแลบ 

จํากัด

บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002066 3 พ.ย. 65 - -

10082 วัสดุไฟฟา และปรับอากาศ 11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณ อีเลคทรอนิค และ

รานรุงแอร

กฤษณ อีเลคทรอนิค และรานรุง

แอร

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002067 3 พ.ย. 65 - -

10083 ซื้อยา Bupivacaine hydrochloride 0.5%

 10

20,875.00 20,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002068 3 พ.ย. 65 - -

10084 ซื้อยา Dextromethorphan 15 mg tablet 34,989.00 34,989.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002070 3 พ.ย. 65 - -

10085 วัสดุอื่น 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด(มหาชน)

บริษัท ปตท.น้ํามันและการคาปลีก

 จํากัด(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002072 3 พ.ย. 65 - -

หนา้ 1126



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10086 ซื้อยา Dexamethasone 4 mg/ml inj 

จํานวน

5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.

เอส แลบบอเรตอรี่

หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.เอส 

แลบบอเรตอรี่

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002073 3 พ.ย. 65 - -

10087 ซื้อยา Multivitamin+Mineral tablet 

จํานวน

20,030.40 20,030.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002075 3 พ.ย. 65 - -

10088 วัสดุอื่น 219.50 219.50 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร บานคอมพิวเตอร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002076 3 พ.ย. 65 - -

10089 ซื้อยา M. Carminative 240 ml จํานวน 300 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002078 3 พ.ย. 65 - -

10090 เสื้อ - กางเกงหองนวด ไซส XXl 12,198.00 12,198.00 เฉพาะเจาะจง ราน ลีธนกิจ ราน ลีธนกิจ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002079 3 พ.ย. 65 - -

10091 ซื้อยา Alverine 60 mg + Simethicone 

300

34,828.50 34,828.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002080 3 พ.ย. 65 - -

10092 Non Woven ใหญ 75 x 75 Cm. 19,773.60 19,773.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002081 3 พ.ย. 65 - -

10093 Biofilm ลางเครื่อง  จํานวน 10 แกลลอน 57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002082 3 พ.ย. 65 - -

10094 Non Woven เล็ก 60 x 60 Cm. 25,145.00 25,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002083 3 พ.ย. 65 - -

10095 คาจางพันขดลวดมอเตอร และคาแรงถอด 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002084 3 พ.ย. 65 - -

10096 Attest rapid 5 Streamtest  จํานวน 3 

กลอง

64,713.60 64,713.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002085 3 พ.ย. 65 - -

10097 คาบริการเชา (คาเชา Ream) 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002086 2 พ.ย. 65 - -

10098 ILM-Blue 0.5ml Syringe Silicone Oil, 

5.000 cSts syring 10ml Eftair Octane, 

Syringe 5ml Perfluoro- TotalView 

Chandelier for cannula

48,270.00 48,270.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาฟตา เซอรวิส 

แอนด ซัพพลาย จํากัด

บริษัท อาฟตา เซอรวิส แอนด 

ซัพพลาย จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002087 2 พ.ย. 65 - -

หนา้ 1127



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10099 Shaver Blade Sabre, Small joint, 

Knotless T-Rope Syn-Desmosis Repr 

Fixone-SL 5.5mm Suture Anchor with 

one Fixone-SL 3.0mm Suture Anchor 

with one

46,800.00 46,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002088 2 พ.ย. 65 - -

10100 Distal Tibia Locking Plate, Anterior Rt/ 

2.7mm Variable Locking Screw 34mm 

2.7mm Variable Locking Screw 36mm 

3.5mm Variable Locking Screw 24mm 

3.5mm Variable Locking Screw 34mm 

3.5mm Variable Locking Screw 36mm 

3.5mm Variable Locking Screw 26mm 

3.5mm Variable Locking Screw 32mm

36,500.00 36,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทเส กรุป จํากัด บริษัท ไทเส กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002089 2 พ.ย. 65 - -

10101 Distal Tibia Locking Plate, Posterior Lt 

2.7mm Variable Locking Screw 30mm 

2.7mm Variable Locking Screw 36mm 

2.7mm Variable Locking Screw 38mm 

3.5mm Variable Locking Screw 26mm 

3.5mm Variable Locking Screw 28mm 

3.5mm Variable Locking Screw 32mm 

4.0mm Cannulated Screw Partial 

Thread

39,500.00 39,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทเส กรุป จํากัด บริษัท ไทเส กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002090 2 พ.ย. 65 - -

10102 โลหะดามกระดูกและใสในโพรงกระดูก 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002091 2 พ.ย. 65 - -

หนา้ 1128



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10103 Distal Laterl Tibial LCP 15H, Lt 3.5mm 

Locking Screw 24 mm 3.5mm Locking 

Screw 22 mm 3.5mm Locking Screw 

36 mm 3.5mm Locking Screw 38 mm 

3.5mm Locking Screw 40 mm

34,882.00 34,882.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002092 2 พ.ย. 65 - -

10104 Proximal Humeral LCP 3.5, long, 8H, 

PT Locking Screw, self-tapping 

3.5x22mm, TA Locking Screw, self-

tapping 3.5x24mm, TA Locking Screw, 

self-tapping 3.5x26mm, TA 3.5CORTEX 

SCREW, FULLYTHREADEDx26mm 

Locking Screw, self-tapping 3.5x34mm, 

TA Locking Screw, self-tapping 

3.5x40mm, TA

30,200.00 30,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002093 2 พ.ย. 65 - -

10105 Shaver Blade Dissector, 5.0mmx13cm 

Shaver Blade Dissector, 3.8mmx13cm 

Corkscrew suture Anchor 5.0x15.5mm 

w#2

20,600.00 20,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002094 2 พ.ย. 65 - -

10106 FASTak II Suture Anchor, 2.8x11.7mm 

Corkscrew suture Anchor 5.0x15.5mm

17,600.00 17,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002095 2 พ.ย. 65 - -

หนา้ 1129



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10107 Proximal Humeral LCP 3.5, short, 3H, 

PT 3.5CORTEX SCREW, 

FULLYTHREADEDx22mm Locking 

Screw, self-tapping 3.5x30mm, TA 

Locking Screw, self-tapping 3.5x32mm, 

TA Locking Screw, self-tapping 

3.5x34mm, TA Locking Screw, self-

tapping 3.5x40mm, TA HIFI Suture #5 

100 Locking Screw, self-tapping 

3.5x22mm, TA Locking Screw, self-

tapping 3.5x36mm, TA

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002096 2 พ.ย. 65 - -

10108 Proximal Humeral LCP 3.5, short, 3H, 

PT 3.5CORTEX SCREW, 

FULLYTHREADEDx32mm Locking 

Screw, self-tapping 3.5x40mm, TA 

Locking Screw, self-tapping 3.5x44mm, 

TA HIFI Suture #5 100 Locking Screw, 

self-tapping 3.5x30mm, TA Locking 

Screw, self-tapping 3.5x46mm, TA 

Locking Screw, self-tapping 3.5x50mm, 

TA

33,650.00 33,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002097 2 พ.ย. 65 - -

10109 สําลีกอนเล็ก(5 กอน/หอ) จํานวน 10000 หอ

 Gauze 3 x 3 นิ้ว  จํานวน 10000 หอ

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด บริษัท พิลโก จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002098 3 พ.ย. 65 - -

10110 #2 FiberWire, 2 strands BioComposite 

SutureTak Suture Anchor,

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002099 2 พ.ย. 65 - -

10111 4.5 HEALIX ADV ANCE BR W 3S PCORD 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002100 2 พ.ย. 65 - -

10112 HEALIX AVER 4.5 TAPE WHT/BLUE 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002101 2 พ.ย. 65 - -

หนา้ 1130



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10113 OMNISPAN MENISCAL REP AIR 27-

DEGREE 20MM RIGIDLOOP CORTICAL 

FIXATION

9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002102 2 พ.ย. 65 - -

10114 Shaver Blades Burr, Round, Eight Flute, 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002103 2 พ.ย. 65 - -

10115 Shaver Blade Dissector, 5.0mmx13cm 

Shaver Blade Dissector, 3.8mmx13cm 

Corkscrew suture Anchor 5.0x15.5mm

20,600.00 20,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002104 2 พ.ย. 65 - -

10116 วัสดุอื่น 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรศักดิ์ ศักดาเพชรศิริ นายธีรศักดิ์ ศักดาเพชรศิริ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002105 3 พ.ย. 65 - -

10117 งานซอมเปลี่ยนทอน้ํารั่วชั้น 8-9 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สปอรรีเลชั่น จํากัด บริษัท สปอรรีเลชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002106 3 พ.ย. 65 - -

10118 ซื้อยา ORS for pediatic จํานวน 30 กลอง 3,270.00 3,270.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาม จํากัด บริษัท ซีฟาม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002107 3 พ.ย. 65 - -

10119 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 9,463.00 9,463.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002108 3 พ.ย. 65 - -

10120 จางเจาหนาที่ดูแลสระวายน้ํา 2 คน 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทนง นิ่มนวล

นายนิคม วงษาลี

นายทนง นิ่มนวล

นายนิคม วงษาลี

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002109 3 พ.ย. 65 - -

10121 จางแมบานทําความสะอาด 6 คน 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรางทิพย 

ประดิษฐาน

นางสาวแสงดาว ทองอยู

นางสาวเบญจรัตน 

ประดิษฐาน

นางสาวฉออน พัฒนสิน

นางสาวกลอยใจ จันทรศรี

นางสาวรัชดาวรรณ ใจศิริ

นางสาวปรางทิพย ประดิษฐาน

นางสาวแสงดาว ทองอยู

นางสาวเบญจรัตน ประดิษฐาน

นางสาวฉออน พัฒนสิน

นางสาวกลอยใจ จันทรศรี

นางสาวรัชดาวรรณ ใจศิริ

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002110 3 พ.ย. 65 - -

หนา้ 1131



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10122 Shaver Blade Dissector, 5.0mmx13cm 

Shaver Blade Dissector, 3.8mmx13cm 

Full Thread BioComposite Interference

23,600.00 23,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002111 2 พ.ย. 65 - -

10123 Shaver Blade Dissector, 5.0mmx13cm 

Shaver Blade Dissector, 3.8mmx13cm 

Full Thread BioComposite Interference

23,600.00 23,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002112 2 พ.ย. 65 - -

10124 ULTRA FAST-FIX ASSEMBLY-CURVE 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002113 2 พ.ย. 65 - -

10125 Clavicular LCP 7, +7H RT Locking 

Screw, self-tapping 3.5x18mm, TA 

Locking Screw, self-tapping 3.5x22mm, 

TA 3.5CORTEX SCREW, 

FULLYTHREADEDx18mm 3.5CORTEX 

SCREW, FULLYTHREADEDx22mm 

2.7Locking Head Screw, self-tapping, 

2.7Locking Head Screw, self-tapping,

27,900.00 27,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002114 2 พ.ย. 65 - -

10126 ชุดโลหะดามกระดูก Neogen AR Nail 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002115 2 พ.ย. 65 - -

10127 Distal Radius Two-Column VolarPlatell 

Locking Screw, Self-tapping 

2.4x16mm, TA Locking Screw, Self-

tapping 2.4x22mm, TA Locking Screw, 

Self-tapping 2.4x24mm, TA 2.4mm, 

Cortex Screw, Self-tapping Locking 

Screw, Self-tapping 2.4x20mm, TA

25,250.00 25,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002116 2 พ.ย. 65 - -

10128 Shaver Blade Dissector, 3.8mmx13cm 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002117 2 พ.ย. 65 - -

หนา้ 1132



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10129 Shaver Blade Dissector, 5.0mmx13cm 

Shaver Blade Dissector, 3.8mmx13cm 

Shaver Blades Burr, Round, Eight 

Flute, FilpCutter II Short 8mm Full 

Thread BioComposite Interfrence

35,900.00 35,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002118 2 พ.ย. 65 - -

10130 Ti-Mini Screws 2.0x5mm Ti-Straight 

Plate 4 Holes-Short 1.0mm Ti-Mini 

Screws 2.0x8mm Ti-Mini Screws 

2.0x6mm

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณ เมดิคอล 

ซัพพลาย จํากัด

บริษัท สุวรรณ เมดิคอล ซัพพลาย

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002119 2 พ.ย. 65 - -

10131 ENDOPATH PROBE PLUS II HANDLE 

ENDOPATH PROBE PLUS II SHAFT

10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002120 2 พ.ย. 65 - -

10132 VISCOELASTIC SOLUTION SODIUM 

HYALURONATE

87,500.00 87,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรสท อาย เซอรจิ

คัล จํากัด

บริษัท เฟรสท อาย เซอรจิคัล 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002121 2 พ.ย. 65 - -

10133 Triathlon PS Fem Com p#2L-CEM 

Triathlon Prim Tib Base Plate #1 

Triathlon PSX3 Insert #1 9MM INRPLS 

HP W/HIGH FLOW TIP SIMPLEX HV CE 

GENTA SAG BLD THICK X-LNG NO 

OFFSET

69,500.00 69,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002122 2 พ.ย. 65 - -

10134 Triathlon PS Fem Com p#2R-CEM 

Triathlon Prim Tib Base Plate #2 

Triathlon PSX3 Insert #2 9MM 

SIMPLEX HV CE GENTA Double Sided 

Blade Offset 70x12.5x8

67,000.00 67,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002123 2 พ.ย. 65 - -

10135 132 Size 6 Accolade II Hip Stem V40 

COCR LFIT HEAD 36mm/ -5 TRIDENTTII 

TRITANIUM CLUSTER 58F TRIDENT 0x3 

INSERT 36mm ID F 6.5mm LP HEX 

SCREW 25mm 6.5mm LP HEX SCREW 

30mm

74,000.00 74,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002124 2 พ.ย. 65 - -

หนา้ 1133



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10136 VITREBOND KIT, LIGHT CURE 

VITREBOND A3 TRAIL KIT

6,527.00 6,527.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002125 2 พ.ย. 65 - -

10137 PALODENT COMPLETE KITN 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002126 2 พ.ย. 65 - -

10138 DIAMOND BUR INTENSIVE PREP 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอส ออลล จํากัด บริษัท ดีเอส ออลล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002127 2 พ.ย. 65 - -

10139 Uriscan 6 L strip (100 test/ box) 

Uriscan 11 L strip (100 test/ box)

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซนอสติคส 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท วายดี ไดซนอสติคส 

(ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002128 2 พ.ย. 65 - -

10140 Lithium Heparin tube 4 ml. (Vaccuum) 67,200.00 67,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพอินเตอรโปร

ดักส จํากัด

บริษัท กรุงเทพอินเตอรโปรดักส 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002129 2 พ.ย. 65 - -

10141 VACUETTE EDTA K2 TUBE 2 ml (TR-L) 62,400.00 62,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพอินเตอรโปร

ดักส จํากัด

บริษัท กรุงเทพอินเตอรโปรดักส 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002130 2 พ.ย. 65 - -

10142 IMP-5616805 EDTA K2 0.5ml. 3,209.00 3,209.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโน

สติกส จํากัด

บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002131 2 พ.ย. 65 - -

10143 คาจางเหมาบริการรถยนต 15,750.00 15,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหยาดรุง จิตสิริกูร นางสาวหยาดรุง จิตสิริกูร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002132 3 พ.ย. 65 - -

10144 เชารถตูปรับอากาศ 1 คัน จํานวน 2 วัน 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ชัญญานุช ขันแกว ชัญญานุช ขันแกว เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002133 3 พ.ย. 65 - -

10145 วัสดุอื่น-หมึก Fuji Xerox จํานวน 2 รายการ 11,800.00 11,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล 

ที ช็อป

หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล ที ช็อป เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002134 3 พ.ย. 65 - -

10146 วัสดุอื่น-ตะกรา จํานวน 21 ใบ 2,079.00 2,079.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002135 3 พ.ย. 65 - -

10147 ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฎกระทรวง 4,467.64 4,467.64 

บาท

เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิฟลม บิสซิเนส อิน

โนเวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ฟูจิฟลม บิสซิเนส อิน

โนเวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002136 3 พ.ย. 65 - -

10148 คาเชารถตูปรับอากาศ 5 คัน จํานวน 7 วัน 63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง ชัญญานุช ขันแกว ชัญญานุช ขันแกว เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002139 3 พ.ย. 65 - -

10149 วัสดุอื่น ๆ 9 ชนิด 1,999.00 1,999.00 เฉพาะเจาะจง บานจิปาถะ บานจิปาถะ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002140 3 พ.ย. 65 - -

10150 วัสดุอื่น 7,900.00 7900.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002141 3 พ.ย. 65 - -

หนา้ 1134



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
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10151 วัสดุอื่น 7,500.00 7500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิ

คอล เซอรวิส จํากัด

บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล 

เซอรวิส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002142 3 พ.ย. 65 - -

10152 เพื่อจัดซื้อน้ําดื่มแพ็ค 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002147 3 พ.ย. 65 - -

10153 เพื่อจางเหมาบริการเปด-ปดหองเรียนและ

ดูแลอาคารสถานที่ คณะโลจิสติกส

5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง บุญยิ่ง อนรัก บุญยิ่ง อนรัก เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002148 3 พ.ย. 65 - -

10154 คาจางเหมาบริการอื่น 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ราน สีหาดี ซัก อบ รีด ราน สีหาดี ซัก อบ รีด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002149 3 พ.ย. 65 - -

10155 วัสดุอื่น ๆ 1,505.00 1,505.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน ราน น้ําดื่มบานและสวน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002150 3 พ.ย. 65 - -

10156 วัสดุอื่น ๆ 13,690.00 13,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002151 3 พ.ย. 65 - -

10157 วัสดุอื่น ๆ 8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ท

เวิรค จํากัด

บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002152 3 พ.ย. 65 - -

10158 วัสดุอื่น ๆ 668.00 668.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ ราน ไพรเวชคาวัสดุ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002153 3 พ.ย. 65 - -

10159 วัสดุอื่น ๆ 17,880.00 17,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002154 3 พ.ย. 65 - -

10160 คาจางอาหารวางและอาหารกลางวัน 22,240.00 22,240.00 เฉพาะเจาะจง อริยธัช อรุณราศีโรจน อริยธัช อรุณราศีโรจน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002155 4 พ.ย. 65 - -

10161 วัสดุ อุปกรณ สําหรับจัดโครงการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานดินสอ 26 ราน บานดินสอ 26 เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002156 4 พ.ย. 65 - -

10162 ซอมแซมและบํารุงรักษา 54,570.00 54,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส

 (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส 

(ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002157 4 พ.ย. 65 - -

10163 ซอมแซมกระจกซิลิโคนพรอมกออิฐกั้นน้ํา 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง สมพล สมพร สมพล สมพร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002158 4 พ.ย. 65 - -

10164 คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002159 4 พ.ย. 65 - -

10165 ขอตอแบบสั้น พรอมใบมีดขนาด 20  มม. 85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจพีแอล เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เจพีแอล เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002160 4 พ.ย. 65 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

10166 ซอมแซมและบํารุงรักษา 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002161 4 พ.ย. 65 - -

10167 คาจางรื้อถอนโตะปฏิบัติการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุรงค ละกะเต็บ นายจตุรงค ละกะเต็บ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002162 4 พ.ย. 65 - -

10168 ซอมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU 18,618.00 18,618.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002163 4 พ.ย. 65 - -

10169 คาจัดทําปายสัญลักษณความปลอดภัย 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอลิษา จีนโกว นางสาวอลิษา จีนโกว เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002164 4 พ.ย. 65 - -

10170 คาจัดทําเลมบันทึกขอมูล 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญา สุขเจริญ นางสาวธัญญา สุขเจริญ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002165 4 พ.ย. 65 - -

10171 คาจางทําความสะอาดและจัดระเบียบ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤชา โชติกาวินทร นางสาวนฤชา โชติกาวินทร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002166 4 พ.ย. 65 - -

10172 เพื่อติดตั้งเมนกันไฟรั่วตูไฟหอพระคณะ

รัฐศาสตรและนิติศาสตร

2,500.00 2,500 บาท เฉพาะเจาะจง สุมารี เนื่องจํานงค สุมารี เนื่องจํานงค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002168 4 พ.ย. 65 - -

10173 เพื่อใชบริหารจัดการภายในหองน้ําสําหรับ

นิสิต คณาจารย

77,040.00 77,040 บาท เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอส.ซี. 

อินเตอรเทรด

หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอส.ซี. 

อินเตอรเทรด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002169 4 พ.ย. 65 - -

10174 วัสดุอื่น 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002170 4 พ.ย. 65 - -

10175 ซอมเครื่องปรับอากาศหอง IC413 1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002171 4 พ.ย. 65 - -

10176 คาใชสอยอื่นๆ 2,714.00 2,714.00 เฉพาะเจาะจง ราน ยูเนี่ยน สตาร ราน ยูเนี่ยน สตาร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002172 4 พ.ย. 65 - -

10177 ซอมแซมประตูหองพักตก 4 หอง ซอมแซม

ปรับพื้นทางเดินสวนกลางชั้น 1 ซอมแซมพื้น

กระเบื้องทางเดินหอหญิง ชั้น 8

19,760.00 19,760.00 เฉพาะเจาะจง สมพล สมพร สมพล สมพร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002173 4 พ.ย. 65 - -

10178 อุปกรณกีฬาปงปองสําหรับหองออกกําลังกาย 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอคทีฟ เนชั่น จํากัด บริษัทแอคทีฟ เนชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002174 4 พ.ย. 65 - -

10179 คาจัดทําแผนพับประชาสัมพันธหลักสูตรง 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง SP PRINT SP PRINT เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002175 4 พ.ย. 65 - -

10180 คาบริการตรวจสอบเปลี่ยนอะไหล คาเปลี่ยน

แบตเตอรี่

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไคเนติคส คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท ไคเนติคส คอรปอเรชั่น 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002176 4 พ.ย. 65 - -
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10181 คาจางเหมาบริการรถยนต 31,300.00 31,300.00 เฉพาะเจาะจง โกมล ฤทธิ์งาม โกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002177 4 พ.ย. 65 - -

10182 โลหะดามกระดูกและใสในโพรงกระดูก 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002182 3 พ.ย. 65 - -

10183 5 มม. คลิปหนีบเสนเลือด 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002183 3 พ.ย. 65 - -

10184 MICROSURGICAL KNIFE 15DG SLIT 

KNIFE FULL HDL -2.75mm ANG

12,250.00 12,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเทค เซอรจิคอล

 จํากัด

บริษัท อินโนเทค เซอรจิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002184 3 พ.ย. 65 - -

10185 Ti-mini Emergency Screws 2.3x6mm Ti-

mini Screws 2.0x6mm Ti-mini Screws 

2.0x10mm

2,570.00 2,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณ เมดิคอล 

ซัพพลาย จํากัด

บริษัท สุวรรณ เมดิคอล ซัพพลาย

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002185 3 พ.ย. 65 - -

10186 4.8mm STERLING GATOR BLADE 

GATOR BLADE 3.5mm PRESSFT 2.6W/ 

TWO #1 (4METRIC)

26,988.00 26,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด บริษัท เมดิไทม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002186 3 พ.ย. 65 - -

10187 PRESSFT 2.6W/ TWO #1 (4 METRIC) 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด บริษัท เมดิไทม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002187 3 พ.ย. 65 - -

10188 Distal Femoral LCP 9h Lt 5.0mm 

Locking Screw 70mm 5.0mm Locking 

Screw 34mm 5.0mm Locking Screw 

36mm 5.0mm Locking Screw 75mm

29,746.00 29,746.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002188 3 พ.ย. 65 - -

10189 CANNULATED HEADLESS SCREW:D 

2mm, L18MM

7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิค

วิปเมนท (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิควิป

เมนท (ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002189 3 พ.ย. 65 - -

10190 ARTHROSCOPE INFLOW/ OUTFLOW 

TUBING FULL RADIUS RESECT 3.5 

2.9MM GATOR MICRO PRESSFT 2.6W/ 

ONE #2

20,488.00 20,488.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด บริษัท เมดิไทม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002190 3 พ.ย. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10191 Distal Radius LCP 6H/ 3H (Rt.) Locking 

Screw 2.5x16mm Cortex Screw 

2.7x14mm Locking Screw 2.5x14mm 

Locking Screw 2.5x18mm Locking 

Screw 2.5x20mm

29,160.00 29,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอ.พี. เมดดิคอล 

อินโนเวชั่น จํากัด

บริษัท เค.เอ.พี. เมดดิคอล อิน

โนเวชั่น จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002191 3 พ.ย. 65 - -

10192 Distal Radius LCP 6/3H (Lt) Locking 

Screw 2.5x18mm Locking Screw 

2.5x22mm Cortex Screw 2.7x14mm 

Locking Screw 2.5x14mm Locking 

Screw 2.5x20mm

30,860.00 30,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอ.พี. เมดดิคอล 

อินโนเวชั่น จํากัด

บริษัท เค.เอ.พี. เมดดิคอล อิน

โนเวชั่น จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002192 3 พ.ย. 65 - -

10193 Distal Radius LCP 6H/3H (Rt) Cortex 

Screw 2.7x14mm Locking Screw 

2.5x18mm Locking Screw 2.5x14mm 

Locking Screw 2.5x16mm Locking 

Screw 2.5x22mm

30,860.00 30,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอ.พี. เมดดิคอล 

อินโนเวชั่น จํากัด

บริษัท เค.เอ.พี. เมดดิคอล อิน

โนเวชั่น จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002193 3 พ.ย. 65 - -

10194 Armada 18 3.0mmx150mmx150cm 

Armada 18 2.0mmx150mmx150cm 

Command 18ST 0.018", 300cm

21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002194 3 พ.ย. 65 - -

10195 14.5FRx28cm (11*) Hemo-Flow High 

Flow

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย 

จํากัด

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002195 3 พ.ย. 65 - -

10196 Fibula Locking plate 4h Locking Head 

screw, 3.5x18mm Locking Head screw, 

3.5x12mm Locking Head screw, 

3.5x14mm Locking Head screw, 

3.5x16mm

22,600.00 22,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002196 3 พ.ย. 65 - -

10197 Triathlon PS Fem Com p#4R-CEM 

Triathlon Prim Tib Base Plate #3 

TRIATHLON CR X3 INSERT #3 9MM 

SIMPLEX P RADIOPAUE 1 PC

63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002197 3 พ.ย. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10198 Cross Link L 70mm Pedicular Screw 

Polyaxial 5.5x45mm Pedicular Screw 

Polyaxial 6.5x35mm Pedicular Screw 

Polyaxial 6.5x40mm Rod 5.5x110mm

51,400.00 51,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด 

ซัพพลายส จํากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด ซัพ

พลายส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002198 3 พ.ย. 65 - -

10199 CROSSLINK 34-42 mm CROSSLINK 40-

53 mm BONE GRAFT POLY AXIAL 

SCREW 4.5X40mm POLY AXIAL SCREW 

5.5X40mm POLY AXIAL SCREW 

5.5X45mm SET SCREW ROD

79,000.00 79,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีแอนดเอช (ไทย

แลนด) จํากัด

บริษัท มีแอนดเอช (ไทยแลนด) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002199 3 พ.ย. 65 - -

10200 LARGE CANNULATED SCREW (16mm) 

LARGE CANNULATED SCREW (16mm) 

LARGE CANNULATED SCREW (16mm) 

NARROW DCP PLATE 7H NARROW DCP 

PLATE 10H BROAD DCP PLATE 12H 

SMALL DCP PLATE (FOR 3.5 SCREW) 

5H STRAIGHT RECON PLATE 3.5mm, 

7HO K-WIRE WITH TROCAR TIP 

1.0x150mm K-WIRE WITH TROCAR TIP 

1.2x150mm K-WIRE WITH TROCAR TIP 

1.4x150mm K-WIRE WITH TROCAR TIP 

1.6x150mm K-WIRE WITH TROCAR TIP 

1.8x150mm

30,744.00 30,744.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จํากัด บริษัท ออโธพีเซีย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002200 3 พ.ย. 65 - -

10201 MIS Plus poly screw 5.0x40mm MIS 

Plus poly screw 5.5x40mm MIS Plus 

poly screw 5.5x45mm MIS Rod 

170mm MIS Nut

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจพีแอล เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เจพีแอล เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002201 3 พ.ย. 65 - -

10202 HEMOSTAR 14.5Fr 23cm STRAIGHT 

STD KIT

13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002202 3 พ.ย. 65 - -

10203 V-18 Control Wire 0.018inx300cm 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002203 3 พ.ย. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10204 14FRx28cm (11*) Split Cath III 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย 

จํากัด

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002204 3 พ.ย. 65 - -

10205 LIFESTREAM 7F 135CM 9MM 38MM 

ULTRAVERSE 035 5F 130CM 8MM 6CM

95,230.00 95,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002205 3 พ.ย. 65 - -

10206 Microwave Ablation Needle (15G 

150mm)

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-ไอคอน จํากัด บริษัท เมด-ไอคอน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002206 3 พ.ย. 65 - -

10207 Ultracal XS Single 1 gk 1,620.00 1,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นูเดนท จํากัด บริษัท นูเดนท จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002207 3 พ.ย. 65 - -

10208 Shaver Blade Dissector, 5.0mmx13cm 

Shaver Blades Burr, Round, Eight 

Flute, Corkscrew suture Anchor 

5.0x15.5mm

21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002208 2 พ.ย. 65 - -

10209 4.0mm ULTRA-AGRESS BLADE PLUS 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002209 2 พ.ย. 65 - -

10210 Citra-Lock 30% 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นแอล เมดดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอ็นแอล เมดดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002212 4 พ.ย. 65 - -

10211 15.5FR x 28 CM (11") Titan HD Catheter 64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย 

จํากัด

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002213 4 พ.ย. 65 - -

10212 11FRx15CM (6") Side By Side IJ 

Temporary

50,400.00 50,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย 

จํากัด

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002214 4 พ.ย. 65 - -

10213 แกสหุงตมขนาด 15 กิโลกรัม จํานวน 5 ถัง 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง อรุณ หาญพันธพงษ อรุณ หาญพันธพงษ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002215 4 พ.ย. 65 - -

10214 ซอมเครื่องคอมพิวเตอร 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ท

เวิรค จํากัด

บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002216 4 พ.ย. 65 - -

10215 คาน้ํามันเชื้อเพลิงรับ - สง เอกสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหา

นคร

หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002217 4 พ.ย. 65 - -

10216 อุปกรณกระจายสัญญาณ 4,950.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไอที เอเวอรรีติง ราน ไอที เอเวอรรีติง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002218 4 พ.ย. 65 - -
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10217 ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฎกระทรวง 2,200.00 2,200 บาท เฉพาะเจาะจง โกมล ฤทธิ์งาม โกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002219 4 พ.ย. 65 - -

10218 โทรศัพทไรสาย 6,980.00 6,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอนันต ชลบุรี 

วิทยุ-โทรทัศน จํากัด

บริษัท ไทยอนันต ชลบุรี วิทย-ุ

โทรทัศน จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002220 4 พ.ย. 65 - -

10219 ซอมเครื่องคอมพิวเตอร 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ท

เวิรค จํากัด

บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002221 4 พ.ย. 65 - -

10220 ซื้อยา Duloxetine 30 mg capsule จํานวน

 80

95,187.20 95,187.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002222 4 พ.ย. 65 - -

10221 โทรศัพทไรสาย 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002223 4 พ.ย. 65 - -

10222 น้ําถังพรอมถังเปลา จํานวน 5 ถัง 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ น้ําดื่มวีเจ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002224 4 พ.ย. 65 - -

10223 ซอมตูดูดไอสารเคมี (Fume Hood) 20,865.00 20,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนทา แคลลิเบรชั่น

 จํากัด

บริษัท เพนทา แคลลิเบรชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002225 4 พ.ย. 65 - -

10224 สารเภสัชรังสีชนิด I-131 Capsule ประจํา 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล 

โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น 

(ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002226 4 พ.ย. 65 - -

10225 ซื้อยา Cephalexin 250 mg capsule 

จํานวน

9,780.00 9,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002227 4 พ.ย. 65 - -

10226 ซอมเครื่องชั่ง 2 ตําแหนง ซอมเครื่องชั่ง 2 

ตําแหนง

11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อุปกรณ

และเคมีวิจัย

หางหุนสวนจํากัด อุปกรณและ

เคมีวิจัย

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002228 4 พ.ย. 65 - -

10227 น้ํามันเชื้อเพลิง(ดีเซล) จํานวน 1 รายการ 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด(มหาชน)

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคา

ปลีก จํากัด(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002229 4 พ.ย. 65 - -

10228 ซื้อยา Lidocaine HCl solution 20 mg/mL 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปคาร ฟารมาแลป

 (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท แอปคาร ฟารมาแลป 

(ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002230 4 พ.ย. 65 - -

10229 ซื้อยา TdaP (recombinant acellular 99,000.25 99,000.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย 

จํากัด

บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002231 4 พ.ย. 65 - -

10230 ซื้อยา Gabapentin 300 mg capsule 

จํานวน

100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002232 4 พ.ย. 65 - -

10231 ซื้อยา Amorofine 5% solution 2.5 ml 38,969.40 38,969.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002233 4 พ.ย. 65 - -
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10232 ซื้อยา Povidone lodine Scrub 450 ml 10,625.10 10,625.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002234 4 พ.ย. 65 - -

10233 ซื้อยา Benzbromarone 100 mg tablet 

จํานวน

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002235 4 พ.ย. 65 - -

10234 ซื้อยา N.S.S Irrigate 1000 ml จํานวน 3500 94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002241 4 พ.ย. 65 - -

10235 จางเหมารถบัส 7-8 พ.ย.2565 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดชิตวิเศษ

ทัวร

หางหุนสวนจํากัดชิตวิเศษทัวร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002242 4 พ.ย. 65 - -

10236 จางเหมาบริการรถตู  7-8 พ.ย. 2565 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร ทองเกษม นายพงศธร ทองเกษม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002243 4 พ.ย. 65 - -

10237 ซอมแซมเครื่องตรวจกระดาษคําตอบ 

ซอมแซมเครื่องตรวจกระดาษคําตอบ 

ซอมแซมเครื่องตรวจกระดาษคําตอบ

36,668.90 36,668.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนโทรล ดาตา

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท คอนโทรล ดาตา(ประเทศ

ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002244 4 พ.ย. 65 - -

10238 คาบริการปองกันกําจัดปลวก 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร เซอรวิส 

(2009) จํากัด

บริษัท ริช อินเตอร เซอรวิส 

(2009) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002245 4 พ.ย. 65 - -

10239 วัสดุอื่น-น้ํามันเชื้อเพลิง 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนา

นคร จํากัด

สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002246 4 พ.ย. 65 - -

10240 ปริ้นส,ี ปริ้นขาวดํา และทําเลม กระดาษ

ปอนดสี A4, สมุดโนต

3,298.00 3,298.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนการพิมพ , บริษัท 

บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

บางแสนการพิมพ , บริษัท 

บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002247 4 พ.ย. 65 - -

10241 Futuro Comfort Knee Support #M  

จํานวน 48 Futuro Comfort Knee 

Support#XL จํานวน 24 Futuro Comfort

 with Stabilizer#Mจํานวน 48 Futuro 

Comfort with Starbllizer#Lจํานวน60 

Futuro performanceKnee จํานวน 36

111,708.00 111,708.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002248 4 พ.ย. 65 - -

10242 วัสดุจัดกิจกรรม จํานวน 2 รายการ 946.95 946.95 เฉพาะเจาะจง รานจานชามบางแสน รานจานชามบางแสน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002249 4 พ.ย. 65 - -
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10243 น้ํามันพนักงานเดินเอกสาร จํานวน 4 ครั้ง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหา

นคร

หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002251 4 พ.ย. 65 - -

10244 คาเขาเลม 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง สมศรี ทองมั่น สมศรี ทองมั่น เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002252 5 พ.ย. 65 - -

10245 คาเชารม วัสดุอื่น-หมวกสําหรับกรรมการ

และนิสิต วัสดุอื่น-ผาเช็ดลูกเปตอง

22,100.00 22,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัชราภรณ สุทธรินทร

นางสาวเกศรินทร จั่นบาน

โขด

นางสาวอัชราภรณ สุทธรินทร

นางสาวเกศรินทร จั่นบานโขด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002254 5 พ.ย. 65 - -

10246 อุปกรณปลูกตนไม และถังน้ํา 13,650.00 13,650.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นุชจรี เจนดง น.ส.

นฤมล คุมตระกูล รานดิน

คุณภาพ รานสวนโพธิ์ทอง

น.ส.นุชจรี เจนดง น.ส.นฤมล คุม

ตระกูล รานดินคุณภาพ รานสวน

โพธิ์ทอง

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002255 6 พ.ย. 65 - -

10247 วัสดุซอมแซม 12 รายการ 11,712.22 11,712.22 เฉพาะเจาะจง ราน ไถเส็ง ราน ไถเส็ง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002256 6 พ.ย. 65 - -

10248 วัสดุไฟฟา จํานวน 11 รายการ 28,515.50 28,515.50 เฉพาะเจาะจง ราน ท.ี เอ็น. ฮารดแวร 

2005.

ราน ท.ี เอ็น. ฮารดแวร 2005. เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002257 6 พ.ย. 65 - -

10249 วัสดุอื่น 353.10 353.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002258 6 พ.ย. 65 - -

10250 คาจางเหมาปรับปรุงทอ PE ขนาด 110 มม. 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สลิลทิพย จํากัด บริษัท สลิลทิพย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002259 6 พ.ย. 65 - -

10251 วัสดุสําหรับซอมแซม 5 รายการ 914.85 914.85 เฉพาะเจาะจง ราน ไถเส็ง ราน ไถเส็ง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002260 6 พ.ย. 65 - -

10252 จางเหมาบริการเคเบิลทีวีรายป 40,425.22 40,425.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสนสุข วิชั่น จํากัด บริษัท แสนสุข วิชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002261 6 พ.ย. 65 - -

10253 วัสดุอื่น-คาถายเอกสาร 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ภาณภัช แสงพันตา ภาณภัช แสงพันตา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002262 7 พ.ย. 65 - -

10254 คาจางเหมาบริการรถยนต (เชารถตู) 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง เสวก สุระประเสริฐ เสวก สุระประเสริฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002263 7 พ.ย. 65 - -
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10255 วัสดุที่ใชในโครงการฯ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002264 4 พ.ย. 65 - -

10256 วัสดุอื่น-น้ํามันเชื้อเพลิง 8,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนา

นคร จํากัด

สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002265 7 พ.ย. 65 - -

10257 ซอมคอมพิวเตอร 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ท

เวิรค จํากัด

บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002266 7 พ.ย. 65 - -

10258 คาจางเหมาถายทําและตัดตอวีดีโอ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ชญานนท แมนเผือก ชญานนท แมนเผือก เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002267 7 พ.ย. 65 - -

10259 วัสดุอื่น 8,206.90 8,206.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 

จํากัด

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002268 7 พ.ย. 65 - -

10260 วัสดุอื่น 6,835.16 6,835.16 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส. 

ซายน อุปกรณเคมี

หางหุนสวนจํากัด เอส. ซายน 

อุปกรณเคมี

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002277 7 พ.ย. 65 - -

10261 ซอมแซมบํารุงรักษา 19,900.00 19,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เวิลดเทค คาสง 

เครื่องมือแพทย จํากัด

บริษัท  เวิลดเทค คาสง เครื่องมือ

แพทย จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002278 7 พ.ย. 65 - -

10262 แบตเตอรี่ เครื่องกระตุกหัวใจ  1 กอน 16,100.00 16,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002279 7 พ.ย. 65 - -

10263 Glove disposible #S จํานวน 400 กลอง 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002280 7 พ.ย. 65 - -

10264 Spinal Needle #27GA*3.50in จํานวน 100 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002281 7 พ.ย. 65 - -

10265 Polyglactin 910 #6/0 DS12 (C0069330) 23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002282 7 พ.ย. 65 - -

10266 Eyemax Preemie (สีสม) (MP03771) 

26-32

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน เอ็นจิเนียร 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

บริษัท ซายน เอ็นจิเนียร อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002283 7 พ.ย. 65 - -

10267 Granudacyn Solution 1000 ml จํานวน 

24 ขวด

28,248.00 28,248.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002285 7 พ.ย. 65 - -

10268 8307-LS Support (เฝอกพยุงระดับเอว) #M 18,360.00 18,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002286 7 พ.ย. 65 - -

10269 Hemostatic Clip 16 mm * 2350 mm 

จํานวน

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส 

จํากัด

บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002287 7 พ.ย. 65 - -

หนา้ 1144



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10270 Philadelphia Cervical Collar No.M 

จํานวน

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002288 7 พ.ย. 65 - -

10271 ผาซับเลือดขนาด 12*12 inc จํานวน 300 

แพ็ค

30,120.00 30,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002289 7 พ.ย. 65 - -

10272 Blade - OR#11 จํานวน 2000 ชิ้น , 14,875.00 14,875.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002290 7 พ.ย. 65 - -

10273 SoftFlow Humidifler Hygiene Set จํานวน 44,400.00 44,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002291 7 พ.ย. 65 - -

10274 กระดาษเช็ดมือแบบยาวจํานวน 1920 แพค 77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร

เทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002292 7 พ.ย. 65 - -

10275 รองเทาพรอมแผนรองสําหรับผูใหญ.shoe 56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง หสม. ชูเฮาส หสม. ชูเฮาส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002293 7 พ.ย. 65 - -

10276 Origial for toner HP Laser Jet Pro M203 68,800.00 68,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วินเนอร 

อิงค โปรดักส

หางหุนสวนจํากัด วินเนอร อิงค 

โปรดักส

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002294 7 พ.ย. 65 - -

10277 ถาน Rechargeable ขนาดเล็ก AAA จํานวน

 96

13,920.00 13,920.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002295 7 พ.ย. 65 - -

10278 IV Catheter #24G*3/4 นิ้ว จํานวน 5000 90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002296 7 พ.ย. 65 - -

10279 4508-DEFIB PADS FOR ZOLL MEDICAL 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมเบสพลัส จํากัด บริษัท แอมเบสพลัส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002297 7 พ.ย. 65 - -

10280 8519 - Air cast Long (Novatec) #XL 

จํานวน

46,331.00 46,331.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002298 7 พ.ย. 65 - -

10281 กระดาษ Thermal สําหรับเครื่องอัลตราซาวน 41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002300 7 พ.ย. 65 - -

10282 Helicobacter Pylori Urease Test จํานวน

 1

33,400.00 33,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นจี โปรเกรสซีฟ 

จํากัด

บริษัท เอ็นจี โปรเกรสซีฟ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002301 7 พ.ย. 65 - -

10283 Eye shield - L (แผนครอบตาแบบพลาสติก) 8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเอี่ยม จํากัด บริษัท ศรีเอี่ยม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002302 7 พ.ย. 65 - -

10284 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 9,490.90 57,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  เวิลดเท

รด ประเทศไทย

หางหุนสวนจํากัด  เวิลดเทรด 

ประเทศไทย

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002303 7 พ.ย. 65 - -
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10285 Accutrans Disposable Pressure 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002304 7 พ.ย. 65 - -

10286 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 3,670.10 3,670.10 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  เวิลดเท

รด ประเทศไทย

หางหุนสวนจํากัด  เวิลดเทรด 

ประเทศไทย

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002305 7 พ.ย. 65 - -

10287 วัสดุอื่น 6,155.00 6,155.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณ อีเลคทริค

น้ําดื่มบานและสวน

กฤษณ อีเลคทริค

น้ําดื่มบานและสวน

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002306 7 พ.ย. 65 - -

10288 วัสดุอื่น 1,710.00 1,710.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส ลูกน้ําเซอรวิส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002307 7 พ.ย. 65 - -

10289 ERBE Nessy Split VIO without cable 

จํานวน

6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลฟาเทค เมดิคอล 

ซัพพลาย จํากัด

บริษัท อัลฟาเทค เมดิคอล ซัพ

พลาย จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002308 7 พ.ย. 65 - -

10290 Ketone Test Strip (25 pcs) 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-วัน จํากัด บริษัท เมด-วัน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002309 7 พ.ย. 65 - -

10291 ALP2, 1100T, C Pack Green 

Phosphorus, 750T C Pack Green 

HDLC4, 700T, C Pack Green

94,588.00 94,588.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002310 7 พ.ย. 65 - -

10292 ชุดทดสอบจําแนกเชื้อและทดสอบความไวตอ

ยา

95,375.00 95,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002311 7 พ.ย. 65 - -

10293 Urine Container screwcap Green 60 

ml. Stuart Transport Medium Swab; 

150 pc/ pk

11,260.00 11,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน 

จํากัด

บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002312 7 พ.ย. 65 - -

10294 SARS-CoV-2 Influenza A&B Antigen/ 

RSV

64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จํากัด บริษัท ซี เมดิค จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002313 7 พ.ย. 65 - -

10295 200 uL. Graduted yellow Tip. 1,000 pcs 7,700.00 7,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จํากัด บริษัท ไอโครเทค จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002314 7 พ.ย. 65 - -

10296 XCP KIT W/BITE WING HOLDER 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002315 7 พ.ย. 65 - -

10297 HF Aquaacel Foam Adhesive 10*10 

cm จํานวน

42,639.50 42,639.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002316 7 พ.ย. 65 - -

10298 ขอซื้อ/จางถายเอกสารแบบฟอรมโรงพยบาล 72,040.00 72,040.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานคอมพิวเตอร ราน บานคอมพิวเตอร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002317 7 พ.ย. 65 - -
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10299 Leukostrip 4*38 mm (8 s)(2876) จํานวน

 500

65,409.10 65,409.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002318 7 พ.ย. 65 - -

10300 Glove Nitrile ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 16 13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002319 7 พ.ย. 65 - -

10301 สายดูดน้ําขนาดใหญ เครื่องยูนิตทําฟน 3 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอส ออลล จํากัด บริษัท ดีเอส ออลล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002320 7 พ.ย. 65 - -

10302 Wallflex esophageal FC 18/23-

25MM12CM

24,610.00 24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002321 7 พ.ย. 65 - -

10303 ตัวตรวจจับ O2 Cell 19,040.00 19,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002322 7 พ.ย. 65 - -

10304 Polyglatin 3/0 70cm CMGS60 

(C0069265)

20,544.00 20,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002323 7 พ.ย. 65 - -

10305 3101-Thoracic Catheter #28 จํานวน 30

 ชิ้น

6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จํากัด บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002324 7 พ.ย. 65 - -

10306 Glove disposible #S ไมมีแปง จํานวน 400 58,400.00 58,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002325 7 พ.ย. 65 - -

10307 Battery 11.1V จํานวน 1 กอน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี พรีซิชั่น 168 

จํากัด

บริษัท เคพี พรีซิชั่น 168 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002326 7 พ.ย. 65 - -

10308 ขนมสอดไสคละรส จํานวน 1 รายการ 567.00 567.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด

(มหาชน)

บริษัท สยามแมคโคร จํากัด

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002327 7 พ.ย. 65 - -

10309 วัสดุอื่น-ลูกแบดมินตัน 50 หลอด 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิคเตอร สปอรต 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท วิคเตอร สปอรต (ประเทศ

ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002328 7 พ.ย. 65 - -

10310 อุปกรณกระจายสัญญาณ 7,250.00 7,250.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไอที เอเวอรรีติง ราน ไอที เอเวอรรีติง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002329 7 พ.ย. 65 - -

10311 Av Set Pillow_TY 99,840.00 99,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002330 7 พ.ย. 65 - -

10312 Hemoflow HF80S 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002331 7 พ.ย. 65 - -
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10313 Hemoflow F60S 17,325.00 17,325.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002332 7 พ.ย. 65 - -

10314 เครื่องชวยฟง จํานวน 10 เครื่อง 95,210.00 95,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002333 7 พ.ย. 65 - -

10315 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง สุภาพ อินทรสวัสดิ์ สุภาพ อินทรสวัสดิ์ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002334 7 พ.ย. 65 - -

10316 วัสดุการเกษตร และวัสดุซอมบํารุง 3,124.02 3,124.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด

(สาขาชลบุร)ี และบริษัท ช.

 พูนกิจชลบุรี

จํากัด

บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด

(สาขาชลบุร)ี และบริษัท ช. พูน

กิจชลบุรี

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002335 7 พ.ย. 65 - -

10317 วัสดุซอมบํารุง 1,275.00 1,275.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณ อีเลคทรอนิก กฤษณ อีเลคทรอนิก เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002336 7 พ.ย. 65 - -

10318 คาจางเหมาบริการรถตู 3,200.00 3200.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002337 7 พ.ย. 65 - -

10319 วัสดุอื่นๆ 7,400.00 7,400.00 เฉพาะเจาะจง นาย อรรถพล ชื่นงูเหลือม นาย อรรถพล ชื่นงูเหลือม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002338 7 พ.ย. 65 - -

10320 ซอมสเปกโตรโฟโตมิเตอร 50,718.00 50,718.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอบี ซายเอกซ 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เอบี ซายเอกซ (ประเทศ

ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002339 7 พ.ย. 65 - -

10321 วัสดุในการซอมแซม จํานวน 10 ชนิด 4,932.70 4,932.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002340 7 พ.ย. 65 - -

10322 อีพอกซี่ เรซิ่น SB-2A อีพอกซี่ เรซิ่น SB-2B 

ยางซิลิโคน RTV S814M

1,270.00 1,270.00 เฉพาะเจาะจง ราน ปุกกา สโตร ราน ปุกกา สโตร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002341 7 พ.ย. 65 - -

10323 วัสดุในการซอมแซม จํานวน 1 ชนิด 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน ท.ี เอ็น. ฮารดแวร 

2005.

ราน ท.ี เอ็น. ฮารดแวร 2005. เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002342 7 พ.ย. 65 - -

10324 จางเหมาซอมทอน้ําพรอมเปลี่ยนอุปกรณ 15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง วีระศักดิ์ โฉมจังหวัด วีระศักดิ์ โฉมจังหวัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002343 7 พ.ย. 65 - -

10325 คาเชาเหมารับ - สง วิทยากร 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค รุงเรือง นายณรงค รุงเรือง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002344 7 พ.ย. 65 - -

10326 จางเหมาซักผาปูที่นอน ปลอกหมอน ผาหม 6,693.00 6,693.00 เฉพาะเจาะจง แคซี่ มณีดํา แคซี่ มณีดํา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002345 7 พ.ย. 65 - -
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10327 จางเหมาซอมทอเชื่อมถังเก็บน้ําบนดาดฟา 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง วีระศักดิ์ โฉมจังหวัด วีระศักดิ์ โฉมจังหวัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002346 7 พ.ย. 65 - -

10328 คาเชาเหมารับ - สง วิทยากร 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค รุงเรือง นายณรงค รุงเรือง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002347 7 พ.ย. 65 - -

10329 จางเหมาติดตั้งเสาสัญญาณวิทยุสื่อสาร 15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง ราน ศรีราชา คอลล ซายน ราน ศรีราชา คอลล ซายน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002348 7 พ.ย. 65 - -

10330 วัสดุในการซอมแซม จํานวน 7 ชนิด 13,776.25 13,776.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002349 7 พ.ย. 65 - -

10331 ซื้อไสกรองน้ํา ตูกดน้ํารอน-น้ําเย็น 47,187.00 47,187.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลายส 

จํากัด

บริษัท แสงเอกซัพพลายส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002350 7 พ.ย. 65 - -

10332 จางแมบานทําความสะอาด 6 คน 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา ลิ้มฤกษ

ประสิทธิ์

นางสาวบัวหลัน เชยโพธิ์

นางเครือมาศ เพ็ชรบุรี

นางสาวเอมรัตน สังขนวม

นางสาวกัญญารัตน บัวปอม

นายพุฒิพงศ เกตุพันธ

นางสาวนิตยา ลิ้มฤกษประสิทธิ์

นางสาวบัวหลัน เชยโพธิ์

นางเครือมาศ เพ็ชรบุรี

นางสาวเอมรัตน สังขนวม

นางสาวกัญญารัตน บัวปอม

นายพุฒิพงศ เกตุพันธ

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002351 1 พ.ย. 65 - -

10333 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง สุภาพ อินทรสวัสดิ์ สุภาพ อินทรสวัสดิ์ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002352 8 พ.ย. 65 - -

10334 คาจางเหมาตัดหญาและกิ่งไมที่อยูในน้ํา 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภิรมย นาสินสรอย นายภิรมย นาสินสรอย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002353 8 พ.ย. 65 - -

10335 คาซอมแซมสุขภัณฑหองน้ําหญิง ชั้น 5 14,580.00 14,580.00 เฉพาะเจาะจง สมพล สมพร สมพล สมพร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002357 8 พ.ย. 65 - -

10336 วัสดุอื่น 3,690.00 3,690.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002358 8 พ.ย. 65 - -
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10337 วัสดุอื่น 1,803.50 1,803.50 เฉพาะเจาะจง ฤทธิเดชการกุญแจ

กุญแจทอง

บูรพาสติ๊กเกอร

หจก.ชลบุรี ว.พานิช

ไถเส็ง

บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

ฤทธิเดชการกุญแจ

กุญแจทอง

บูรพาสติ๊กเกอร

หจก.ชลบุรี ว.พานิช

ไถเส็ง

บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002359 8 พ.ย. 65 - -

10338 กลองพัสดุ ง จ ฉ 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002360 8 พ.ย. 65 - -

10339 ติดตั้งเดินสายสัญญาณUTP Cat๖พรอม

อุปกรณ

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002361 8 พ.ย. 65 - -

10340 สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย 25,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002362 8 พ.ย. 65 - -

10341 โทรศัพทมีสายพานาโซนิคPanasonic 

KX-Ts๕๐๐

4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002363 8 พ.ย. 65 - -

10342 เครื่องพิมพเลเซอร ขาวดํา ชนิด Network 14,900.00 14,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002364 8 พ.ย. 65 - -

10343 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร มัลติฟงชั่น 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002365 8 พ.ย. 65 - -

10344 หมึกพิมพ OKI MB492 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002366 8 พ.ย. 65 - -

10345 หมึกพิมพเลเซอร Samsung D201S 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002367 8 พ.ย. 65 - -

10346 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ระพิน ฮะสุน ระพิน ฮะสุน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002368 8 พ.ย. 65 - -

10347 ซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคAsus K550 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002369 8 พ.ย. 65 - -

10348 เพื่อใชในการบริหารจัดการภายในคณะ

รัฐศาสตรและนิติศาสตร

4,150.00 4,150 บาท เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค รานแสนสุขกราฟฟค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002370 8 พ.ย. 65 - -

10349 0.00 0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮโกะ เพรส จํากัด บริษัท โฮโกะ เพรส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002371 8 พ.ย. 65 - -
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10350 เฟรมผาใบ ขนาด 50x50 ซม. จํานวน 35 ชิ้น 5,950.00 5,950.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทวัฒน จารุกาญจน นายนนทวัฒน จารุกาญจน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002373 8 พ.ย. 65 - -

10351 คาวัสดุและอุปกรณอื่น 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่น

เนอรี่ จํากัด,บริษัท บัณฑิตส

เตชั่นเนอรี่ จํากัด

,หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.

พานิช

บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จํา

กัด,บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

,หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002374 8 พ.ย. 65 - -

10352 คาจางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง เสวก สุระประเสริฐ เสวก สุระประเสริฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002375 8 พ.ย. 65 - -

10353 ขอซื้อวัสดุงานบานครัวจํานวน 2 รายการ ตาม 2,120.00 2,120.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002377 8 พ.ย. 65 - -

10354 ขอซื้อเวชภัณฑที่มิใชยาจํานวน 2 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002378 8 พ.ย. 65 - -

10355 จางซอมแซมรถยนตของคณะฯ 8,050.00 8,050.00 เฉพาะเจาะจง ราน สมคิดแอร ราน สมคิดแอร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002379 8 พ.ย. 65 - -

10356 Syringe Glass 50 ml. (irrigate) จํานวน 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จํากัด บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002380 8 พ.ย. 65 - -

10357 ขอซื้อเวชภัณฑที่มิใชยาจํานวน 2 รายการ 4,608.00 4,608.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002381 8 พ.ย. 65 - -

10358 กระดาษ NST GOLDWAY 110*100*

150SH จํานวน

14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมเบสพลัส จํากัด บริษัท แอมเบสพลัส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002382 8 พ.ย. 65 - -

10359 วัสดุอื่น 87,568.80 87,568.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีตรังโกลฟส 

(ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน)

บริษัท ศรีตรังโกลฟส (ประเทศ

ไทย)จํากัด (มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002383 8 พ.ย. 65 - -

10360 Merocel 8 Cm.(REF.440402) จํานวน 50 

ชิ้น

16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002384 8 พ.ย. 65 - -

10361 ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 53,928.00 53,928.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002385 8 พ.ย. 65 - -

10362 ขอซื้อเวชภัณฑที่มิใชยาจํานวน 4 รายการ 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซเมด  จํากัด บริษัท ไซเอนซเมด  จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002386 8 พ.ย. 65 - -
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10363 ขอซื้อเวชภัณฑที่มิใชยาจํานวน 3 รายการ 60,900.00 60,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเอี่ยม จํากัด บริษัท ศรีเอี่ยม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002387 8 พ.ย. 65 - -

10364 ขอซื้อเวชภัณฑที่มิใชยาจํานวน 3 รายการ 30,550.00 30,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จํากัด บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002388 8 พ.ย. 65 - -

10365 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 57,500.00 57,500.00 เฉพาะเจาะจง บัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ บัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002389 8 พ.ย. 65 - -

10366 ขอซื้อวัสดุสิ้นเปลืองจํานวน 12 รายการ 24,452.00 24,452.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002390 8 พ.ย. 65 - -

10367 Granudacyn Solution 500 ml จํานวน 30

 ขวด

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002391 8 พ.ย. 65 - -

10368 Tri-flow incentive spirometer จํานวน 48 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลลเวล ไลฟ จํากัด บริษัท ออลลเวล ไลฟ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002392 8 พ.ย. 65 - -

10369 เครื่องพิมพเอกสาร 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002393 8 พ.ย. 65 - -

10370 ถังแกสทางการแพทย 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมปส (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท โอลิมปส (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002394 8 พ.ย. 65 - -

10371 คาจางเหมาบริการรถยนต 45,600.00 45,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี รุงโรจน จํากัด บริษัท ชลบุรี รุงโรจน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002395 8 พ.ย. 65 - -

10372 ปายไวนิล 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา เอ็ม-เอส โฆษณา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002396 7 พ.ย. 65 - -

10373 วัสดุในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางจรวย งามสม นางจรวย งามสม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002397 7 พ.ย. 65 - -

10374 บริการซักแหงผาคลุมโตะและผาคลุมเกาอี 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนวอซ รานบางแสนวอซ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002398 7 พ.ย. 65 - -

10375 โคมไฟพลาสติก แบบตั้งโตะ 1,699.00 1,699.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น

เตอร จํากัด (มหาชน) สาขา

ชลบุรี

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน) สาขาชลบุรี

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002399 7 พ.ย. 65 - -

10376 ขาแขวนสําหรับทีวี พรอมปลั๊กไฟและติดตั้ง 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง รานสุกัญญา ไฟฟา รานสุกัญญา ไฟฟา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002400 7 พ.ย. 65 - -
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10377 อาหารปรุงสําเร็จสําหรับเด็กเล็ก 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล มานพ นางสาวนฤมล มานพ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002401 7 พ.ย. 65 - -

10378 วัสดุสํานักงาน 1,305.00 1,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีลักส อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท รีลักส อินโนเวชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002402 7 พ.ย. 65 - -

10379 ตรายาง 2,960.00 2,960.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค รานแสนสุขกราฟฟค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002403 7 พ.ย. 65 - -

10380 ซื้อยา Sodium chloride 09% powder 20 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาไลน จํากัด บริษัท ฟารมาไลน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002406 9 พ.ย. 65 - -

10381 ซื้อยา Dexpanthenol 5%-w/v nasal 

spray

6,634.00 6,634.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002407 9 พ.ย. 65 - -

10382 ซื้อยา Smoflipid 20% fat emulsion 100

 ml

31,779.00 31,779.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002408 9 พ.ย. 65 - -

10383 ซื้อยา Tolvaptan 15 mg tablet จํานวน 20 81,320.00 81,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002409 9 พ.ย. 65 - -

10384 ซื้อยา Nutricia Infatrini 400 gm จํานวน 4,410.03 4,410.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002410 9 พ.ย. 65 - -

10385 ซื้อยา Infant Food Lactose Free จํานวน 

50

10,432.50 10,432.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002411 9 พ.ย. 65 - -

10386 คาจางเหมาบริการอื่น 86,000.00 86,000.00 เฉพาะเจาะจง สุภาพ อินทรสวัสดิ์ สุภาพ อินทรสวัสดิ์ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002418 9 พ.ย. 65 - -

10387 คาจางเหมาบริการรถตู 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศุภพล ภูศรี ศุภพล ภูศรี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002420 9 พ.ย. 65 - -

10388 วัสดุอื่น 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ราน Kalaya florist ราน Kalaya florist เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002421 9 พ.ย. 65 - -

10389 วัสดุอื่น 4,400.00 4400.00 เฉพาะเจาะจง แมประภาสังฆภัณฑ, บริษัท

 บัณฑิตสเตชั่น จํากัด

แมประภาสังฆภัณฑ, บริษัท 

บัณฑิตสเตชั่น จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002422 9 พ.ย. 65 - -

10390 วัสดุอื่น ๆ 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคา

ปลีก จํากัด (มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002424 8 พ.ย. 65 - -
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อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10391 วัสดุอื่น 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ราน ลูกน้ําเซอรวิส ราน ลูกน้ําเซอรวิส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002425 8 พ.ย. 65 - -

10392 คาจางเหมาบริการรถยนต 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ประกิจ ทวมพงษ ประกิจ ทวมพงษ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002426 9 พ.ย. 65 - -

10393 คาจางเหมาบริการรถยนต 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ประกิจ ทวมพงษ ประกิจ ทวมพงษ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002427 9 พ.ย. 65 - -

10394 ซอมเครื่องกรองน้ํา 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภโชค สมวงษา นายศุภโชค สมวงษา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002428 9 พ.ย. 65 - -

10395 บํารุงรักษารถ ตามรอบการเช็คระยะ นข 

3426 ส

9,331.84 9331.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาสระแกว ผู

จําหนายโตโยตา จํากัด

บริษัท โตโยตาสระแกว ผูจําหนาย

โตโยตา จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002429 9 พ.ย. 65 - -

10396 คาจางเหมาบริการแปลเอกสาร 45,900.00 45,900.00 เฉพาะเจาะจง สุภาพร กุลสิทธิบูรณ สุภาพร กุลสิทธิบูรณ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002432 9 พ.ย. 65 - -

10397 ทําความสะอาดเครื่องนอน 3,000 ชุด 180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง รานจอมยุทธ ลอนดรี รานจอมยุทธ ลอนดรี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002433 9 พ.ย. 65 - -

10398 วัสดุอื่น 44,597.60 44,597.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 

จํากัด

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002434 9 พ.ย. 65 - -

10399 จางเหมาซอมแซมวงกบประตูและ 159,965.00 159,965.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.พี.บูรพา กอสราง

 จํากัด

บริษัท เค.พี.บูรพา กอสราง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002435 9 พ.ย. 65 - -

10400 หมึกเครื่องพิมพ 12 รายการ 49,006.00 49,006.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร อิ๊งค 

คอมพิวเตอรเซอรวิส จํากัด

บริษัท มิสเตอร อิ๊งค คอมพิวเตอร

เซอรวิส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002436 9 พ.ย. 65 - -

10401 ซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องสแกนเนอร 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง วุฒิชัย จันอนุกาญจน วุฒิชัย จันอนุกาญจน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002437 9 พ.ย. 65 - -

10402 วัสดุอื่น ๆ - จัดซื้อวัสดุประปา 2,742.00 2,742.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชคาวัสดุ ไพรเวชคาวัสดุ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002438 9 พ.ย. 65 - -

10403 วัสดุอื่น-วัสดุอุปกรณสํานักงาน 12 รายการ 19,961.00 19,961.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.

พานิช

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002440 1 พ.ย. 65 - -

10404 เพื่อไมใหเกิดอันตรายตอนิสิต คณาจารย 

บุคลากร

18,190.00 18,190 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส 

เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002441 9 พ.ย. 65 - -

10405 คาซอมแซมลิฟตโดยสารอาคารหอพัก 14,231.00 14,231.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีโอเอ็ม ลิฟต จํากัด บริษัท พีโอเอ็ม ลิฟต จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002442 9 พ.ย. 65 - -
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10406 ซื้อสินคา(ตุกตา) จํานวน 7 รายการ 45,360.00 45,360.00 เฉพาะเจาะจง ยุวดี สกุลมงคลนาม ยุวดี สกุลมงคลนาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002443 9 พ.ย. 65 - -

10407 คาซอมแซมลิฟตโดยสารอาคารเรียน 45,742.50 45,742.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด เซอรวิส จํากัด

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด 

เซอรวิส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002444 9 พ.ย. 65 - -

10408 คาวัตถุดิบและอุปกรณ ครั้งที่ 1 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน), บริษัท พี.เอส.

ฟูดส แอนด

แพคเกจจิ้งเฮาส จํากัด และ

บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล 

จํากัด

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน), บริษัท พี.เอส.ฟูดส 

แอนด

แพคเกจจิ้งเฮาส จํากัด และบริษัท 

เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002445 9 พ.ย. 65 - -

10409 คาจางอาหารวางและอาหารกลางวัน 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง ศิรินทิพย ศรีตะเขต ศิรินทิพย ศรีตะเขต เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002446 9 พ.ย. 65 - -

10410 คาวัตถุดิบและอุปกรณ ครั้งที่ 2 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท 

เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท เซ็นทรัล ฟูด

 รีเทล จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002447 9 พ.ย. 65 - -

10411 คาวัตถุดิบและอุปกรณ ครั้งที่ 1 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน), บริษัท เซ็นทรัล 

ฟูด รีเทล จํากัด

และนายวรรดี มะหะหมัด

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน), บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รี

เทล จํากัด

และนายวรรดี มะหะหมัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002448 9 พ.ย. 65 - -

10412 คาวัตถุดิบและอุปกรณ ครั้งที่ 2 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท 

เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท เซ็นทรัล ฟูด

 รีเทล จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002449 9 พ.ย. 65 - -
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10413 คาวัสดุตกแตงสถานที่ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิลปบรรณ จํากัด, 

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด,บริษัท มิสเตอร

.ด.ีไอ.วาย(กรุงเทพ) จํากัด

,บริษัท บิ๊ก คาเมรา คอร

ปอเรชั่น จํากัด

(มหาชน)และนางลักษมี 

มาศมูลโท

บริษัท ศิลปบรรณ จํากัด, บริษัท 

บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด,บริษัท 

มิสเตอร

.ด.ีไอ.วาย(กรุงเทพ) จํากัด,บริษัท 

บิ๊ก คาเมรา คอรปอเรชั่น จํากัด

(มหาชน)และนางลักษมี มาศมูลโท

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002450 9 พ.ย. 65 - -

10414 คาจางอาหารวางและอาหารกลางวัน 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง อริยธัช อรุณราศีโรจน อริยธัช อรุณราศีโรจน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002451 9 พ.ย. 65 - -

10415 คาจางอาหารวางและอาหารกลางวัน 15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง อริยธัช อรุณราศีโรจน อริยธัช อรุณราศีโรจน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002452 9 พ.ย. 65 - -

10416 ตุกตา จํานวน 7 รายการ 99,620.00 99,620.00 เฉพาะเจาะจง ยุวดี สกุลมงคลนาม ยุวดี สกุลมงคลนาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002453 9 พ.ย. 65 - -

10417 ตรายาง หมึกในตัว จํานวน 13 อัน 3,820.00 3,820.00 เฉพาะเจาะจง ราน แสนสุข กราฟฟค ราน แสนสุข กราฟฟค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002454 9 พ.ย. 65 - -

10418 เพื่อรับ-สงไปเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อการพัฒนาระบบมาตรฐานไกลเกลี่ยขอ

พิพาท

1,000.00 1,000 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002455 9 พ.ย. 65 - -

10419 วัสดุและอุปกรณในการดําเนินโครงการฯ 270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002456 9 พ.ย. 65 - -

10420 สื่อวีดิทัศน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยพงศ เทพธานี นายชัยพงศ เทพธานี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002457 9 พ.ย. 65 - -

10421 วัสดุงานบานงานครัว 8,841.00 8,841.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอ็น แวร จํากัด บริษัท พี เอ็น แวร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002458 9 พ.ย. 65 - -

10422 กระเชาผลไม 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล รานบุปผชาติ หนาศาล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002459 8 พ.ย. 65 - -

10423 โตะพับอเนกประสงค 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดเกาหลัก

เฟอรนิเจอร

หางหุนสวนจํากัดเกาหลัก

เฟอรนิเจอร

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002460 10 พ.ย. 65 - -

หนา้ 1156



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10424 ซอมเครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์สําหรับหอง 2,946.78 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส 

จํากัด

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002461 10 พ.ย. 65 - -

10425 ซอมเครื่องชั่ง 2 ตําแหนง ยี่หอ Mettler ซอม

เครื่องชั่ง 2 ตําแหนง ยี่หอ Mettler

10,382.21 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอร-โทเลโด 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศ

ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002462 10 พ.ย. 65 - -

10426 หมึกเครื่องพิมพ 4 ตลับ 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002463 10 พ.ย. 65 - -

10427 วัสดุอื่น ๆ จํานวน 18 ชนิด 8,450.86 8450.86 เฉพาะเจาะจง ราน ไถเส็ง ราน ไถเส็ง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002464 10 พ.ย. 65 - -

10428 ซอมโคมไฟโรงพลศึกษา 2 44,040.00 44,040.00 เฉพาะเจาะจง สุมารี เนื่องจํานงค สุมารี เนื่องจํานงค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002465 10 พ.ย. 65 - -

10429 โตะเขียนแบบ 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ ราน บานจิปาถะ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002466 10 พ.ย. 65 - -

10430 หมึกเครื่องพิมพ 1 กลอง 5,243.00 5,243.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ท

เวิรค จํากัด

บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002467 10 พ.ย. 65 - -

10431 ถายเอกสารและเขาเลมรายงานผลการติดตาม 2,380.00 2,380.00 เฉพาะเจาะจง ราน พรอมพรรณ เซอรวิส ราน พรอมพรรณ เซอรวิส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002468 10 พ.ย. 65 - -

10432 พานดอกไมสด 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง สมศักดิ์ สายแวว สมศักดิ์ สายแวว เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002469 10 พ.ย. 65 - -

10433 วัสดุอื่น 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002470 10 พ.ย. 65 - -

10434 ฟองน้ําเทปโฟม ,terminal,หางปลาแฉกหุม 

ฯลฯ

12,337.10 12,337.10 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ระยอง 

โซลา แอร

หางหุนสวนจํากัด ระยอง โซลา 

แอร

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002471 10 พ.ย. 65 - -

10435 วัสดุอื่น 1,337.50 1,337.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002472 10 พ.ย. 65 - -

10436 วัสดุอื่น 6,760.00 6,760.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002473 10 พ.ย. 65 - -

10437 วัสดุไฟฟา และประปา จํานวน 3 รายการ 3,770.00 3,770.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณอีเลคทริค กฤษณอีเลคทริค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002474 10 พ.ย. 65 - -

10438 ปลามาน้ํา(ขนาดใหญ) จํานวน 3 ตัว 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง นายอําพล เทียนเงิน นายอําพล เทียนเงิน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002475 10 พ.ย. 65 - -

หนา้ 1157



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10439 ซื้อสินคา จํานวน 3 รายการ 33,400.00 33,400.00 เฉพาะเจาะจง ประภัสสร อรรถมานะ ประภัสสร อรรถมานะ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002476 10 พ.ย. 65 - -

10440 MAINTENANCE OILFOR CAR 3 PLUS 11,700.00 11,700.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็มมีเนนซ หางหุนสวนจํากัด เอ็มมีเนนซ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002477 9 พ.ย. 65 - -

10441 สติ๊กเกอรมวน HALLO 3Y 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภาสิน หางหุนสวนจํากัด ภาสิน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002478 9 พ.ย. 65 - -

10442 คาใชจายของนิสิต/กิจกรรมนิสิต 867.00 1815.00 เฉพาะเจาะจง รานSP PRINT รานSP PRINT เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002479 10 พ.ย. 65 - -

10443 คาใชจายของนิสิต/กิจกรรมนิสิต 1,700.00 1700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002480 10 พ.ย. 65 - -

10444 รถยกไฮดรอลิกสขนาดเล็ก 11,663.00 11,663.00 เฉพาะเจาะจง ราน ซีซีพาณิชย ราน ซีซีพาณิชย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002486 10 พ.ย. 65 - -

10445 วัสดุอื่น 4,000.00 4000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล 

ซัพพลาย จํากัด

บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002487 10 พ.ย. 65 - -

10446 จัดซื้อแบตเตอรี่ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เกษมไดนาโม เกษมไดนาโม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002488 10 พ.ย. 65 - -

10447 จัดจางผูปฏิบัติหนาที่พนักงานตอนรับ 10,080.00 10,080.00 เฉพาะเจาะจง รุจิรดา หมัดสมัน รุจิรดา หมัดสมัน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002489 10 พ.ย. 65 - -

10448 จางเหมาซอมไฟสปอรตไลท สนามกีฬากลาง 21,650.00 21,650.00 เฉพาะเจาะจง สุมารี เนื่องจํานงค สุมารี เนื่องจํานงค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002490 10 พ.ย. 65 - -

10449 เครื่องปมลม ตําบลแสนสุข 94,695.00 94,695.00 เฉพาะเจาะจง ราน ซีซีพาณิชย ราน ซีซีพาณิชย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002491 10 พ.ย. 65 - -

10450 เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด 24,931.00 24,931.00 เฉพาะเจาะจง ราน ซีซีพาณิชย ราน ซีซีพาณิชย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002492 10 พ.ย. 65 - -

10451 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002494 10 พ.ย. 65 - -

10452 บันไดอลูมิเนียม ๒๐ ขั้น 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง ราน ซีซีพาณิชย ราน ซีซีพาณิชย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002495 10 พ.ย. 65 - -

10453 วัสดุอื่นๆ 10,892.60 10,892.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ 

จํากัด

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002496 10 พ.ย. 65 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10454 สายอะแดปเตอร  จํานวน 10 เสน 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล 

ที ช็อป

หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล ที ช็อป เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002498 10 พ.ย. 65 - -

10455 ซอมแทนพิมพ ศปก.5102004010576 4,980.00 4,980.00 เฉพาะเจาะจง นายสุขสันต นนฤาชา นายสุขสันต นนฤาชา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002499 10 พ.ย. 65 - -

10456 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศไปกลับบริษัท 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ พูลสวัสดิ์ นายสามารถ พูลสวัสดิ์ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002501 10 พ.ย. 65 - -

10457 ตัดกิ่งตนไมใหญ 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง นิมิตต ดอนแรม นิมิตต ดอนแรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002502 9 พ.ย. 65 - -

10458 ฮารดดิสก 2,565.00 2,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ ไอที อินฟ

นิท จํากัด(มหาชน) สาขา 

00026

บริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท 

จํากัด(มหาชน) สาขา 00026

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002503 9 พ.ย. 65 - -

10459 บริการตรวจเช็ครถยนต ตามระยะการใชงาน 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อารยออโตเซอรวิส

 จํากัด

บริษัท ส.อารยออโตเซอรวิส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002504 10 พ.ย. 65 - -

10460 บริการตรวจเช็ครถยนต ตามระยะการใชงาน 6,195.30 6195.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อารยออโตเซอรวิส

 จํากัด

บริษัท ส.อารยออโตเซอรวิส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002505 10 พ.ย. 65 - -

10461 บริการตรวจเช็ครถยนต ตามระยะการใชงาน 44,116.10 44116.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อารยออโตเซอรวิส

 จํากัด

บริษัท ส.อารยออโตเซอรวิส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002506 10 พ.ย. 65 - -

10462 คาถายเอกสารและเขาเลม 1,464.00 1,464.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร

กิตติสัณห เพียรพิทักษ

บานคอมพิวเตอร

กิตติสัณห เพียรพิทักษ

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002507 8 พ.ย. 65 - -

10463 วัสดุอื่น 16,020.00 16,020.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเทค พริ้น ราน วินเทค พริ้น เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002508 11 พ.ย. 65 - -

10464 คาประชาสัมพันธ 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง สุพรชัย หัตถกิจอุดม สุพรชัย หัตถกิจอุดม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002513 11 พ.ย. 65 - -

10465 คาใชจายดานการฝกอบรม 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมแคนทารี บานฉาง โรงแรมแคนทารี บานฉาง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002516 11 พ.ย. 65 - -

10466 วัสดุอื่น 9,141.00 9,141.00 เฉพาะเจาะจง ราน 888shop

บริบาลเภสัช

ราน 888shop

บริบาลเภสัช

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002517 11 พ.ย. 65 - -

10467 คาจางเหมาบริการอื่น 1,722.00 1,722.00 เฉพาะเจาะจง นางนวพร พงษไพโรจน นางนวพร พงษไพโรจน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002519 11 พ.ย. 65 - -

หนา้ 1159



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10468 วัสดุซอมแซม 247 รายการ 35,127.03 35,127.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002521 11 พ.ย. 65 - -

10469 FilmTegaderm #1624 (6*7cm) จํานวน 

5000

45,635.50 45635.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002522 11 พ.ย. 65 - -

10470 คาซอมแซมรถตู ขก-2343 จํานวน 8 รายการ 26,850.00 26,850.00 เฉพาะเจาะจง ราน สมคิดแอร ราน สมคิดแอร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002523 11 พ.ย. 65 - -

10471 วัสดุอุปกรณไฟฟา 18 รายการ 22,250.65 22,250.65 เฉพาะเจาะจง ราน ท.ี เอ็น. ฮารดแวร 

2005.

ราน ท.ี เอ็น. ฮารดแวร 2005. เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002524 11 พ.ย. 65 - -

10472 คาซอมอุปกรณมิเตอรน้ําประปา 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สลิลทิพย จํากัด บริษัท สลิลทิพย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002525 11 พ.ย. 65 - -

10473 วัสดุอื่น 3,251.73 3,251.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002526 11 พ.ย. 65 - -

10474 ซอมแซมรถบัสปรับอากาศ 24 ที่นั่ง 

ซอมแซมรถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่ง

11,044.54 11,044.54 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร

เซลล จํากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอรเซลล 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002527 11 พ.ย. 65 - -

10475 ถายแบบกอสรางงานโครงสราง อาคารพัก

ขยะ เขาเลมแล็คซีน (4ชุด @ 25บาท)

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส รานลูกน้ําเซอรวิส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002528 11 พ.ย. 65 - -

10476 ตนไม 7ชนิด พลั่วพรวนดิน 19อัน 2,685.00 2,685.00 เฉพาะเจาะจง รานถุงทองการเดน และ

รานบานลายไผ

รานถุงทองการเดน และรานบาน

ลายไผ

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002529 11 พ.ย. 65 - -

10477 ซอมแซมรถมอเตอรไซค จมย-823 ชลบุรี 461.00 461.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคมเจริญยนต จํากัด บริษัท อาคมเจริญยนต จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002530 11 พ.ย. 65 - -

10478 ซอมแซมรถสวัสดิการ เบอร13 24,931.00 24,931.00 เฉพาะเจาะจง ราน แสนสุขการยาง ราน แสนสุขการยาง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002531 11 พ.ย. 65 - -

10479 คาจางเหมาบริการอื่น 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002532 11 พ.ย. 65 - -

10480 วัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 39 รายการ 80,710.10 80,710.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002533 11 พ.ย. 65 - -

10481 วัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 7 รายการ 2,546.60 2,546.60 เฉพาะเจาะจง ราน ไถเส็ง ราน ไถเส็ง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002534 11 พ.ย. 65 - -

10482 น้ําเค็มชองแสมสาร พรอมคาขนสง 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง ธัณยจิรา ไชยภริพัฒน ธัณยจิรา ไชยภริพัฒน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002536 11 พ.ย. 65 - -

หนา้ 1160



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10483 ทาสี และซอมแซมชั้นไม 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง สุนันท บุญมา สุนันท บุญมา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002537 11 พ.ย. 65 - -

10484 ซอมแซมรถสวัสดิการ เบอร 15 ซอมแซมรถ

สวัสดิการ เบอร 8 ซอมแซมรถสวัสดิการ 

เบอร 7 เปลี่ยนยางรถสวัสดิการ เบอร 4 

เปลี่ยนยางรถสวัสดิการ เบอร 6 เปลี่ยนยาง

รถสวัสดิการ เบอร 7 เปลี่ยนยางรถสวัสดิการ

 เบอร 10

85,493.00 85,493.00 เฉพาะเจาะจง ราน แสนสุขการยาง ราน แสนสุขการยาง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002538 11 พ.ย. 65 - -

10485 วัสดุอื่นๆ 11,325.00 11,325.00 เฉพาะเจาะจง ราน ทายตลาดการเกษตร ราน ทายตลาดการเกษตร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002539 11 พ.ย. 65 - -

10486 คาจางเหมาบริการอื่นๆ-คาจางเหมาขนขยะ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายใจ บุตรทอง นางสาวสายใจ บุตรทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002540 11 พ.ย. 65 - -

10487 วัสดุอื่น 1,391.00 1,391.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002541 11 พ.ย. 65 - -

10488 วัสดุอื่น 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟค

 จํากัด

บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟค จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002542 11 พ.ย. 65 - -

10489 วัสดุอื่น 2,991.00 2,991.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ดวงฤดี ยิ้มละมัย

กมล การกุญแจ

วิราพลาสติค

บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

น.ส.ดวงฤดี ยิ้มละมัย

กมล การกุญแจ

วิราพลาสติค

บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002544 11 พ.ย. 65 - -

10490 ACCULAN 3TINIMH BATTERY SHOR 85,867.50 85,867.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002547 11 พ.ย. 65 - -

10491 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน

66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002551 11 พ.ย. 65 - -

10492 RPNYX DES Stent All size 63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเค ดิไวซ จํากัด บริษัท ดีเคเค ดิไวซ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002552 11 พ.ย. 65 - -

10493 วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 17,370.00 17,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002553 11 พ.ย. 65 - -

10494 จัดซื้อบานพับเหล็ก 4 นิ้ว จํานวน 3 ตัว 144.45 144.45 เฉพาะเจาะจง ราน ไถเส็ง ราน ไถเส็ง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002554 11 พ.ย. 65 - -

หนา้ 1161



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10495 รถตัดหญา แบบเข็น 2 ลอ 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่ ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002555 11 พ.ย. 65 - -

10496 Glidesheath Slender 6 FR 10 CM. 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002556 11 พ.ย. 65 - -

10497 เลื่อยยนต ขนาด 11.5 นิ้ว 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่ ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002557 11 พ.ย. 65 - -

10498 เครื่องตีเบอร 4 หลัก จํานวน 3 เครื่อง 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002558 11 พ.ย. 65 - -

10499 เตียงเหล็ก ขนาด 3 ฟุต ที่นอนหุมหนัง ขนาด

 3.5 ฟุต x 8 นิ้ว

15,400.00 15,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดเกาหลัก

เฟอรนิเจอร

หางหุนสวนจํากัดเกาหลัก

เฟอรนิเจอร

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002559 11 พ.ย. 65 - -

10500 วัสดุอื่น 6,179.00 6,179 บาท เฉพาะเจาะจง 888 รวงขาวพาณิชย

(อ) พรชัย บรรจจุภัณฑ

รานเจียบฮวด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

แสนสุขกราฟฟค

นายไพรเดช สุทธิเรือง

บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

บริษัท ฮานนา อินสทรู

เมนทส (ประเทศไทย) จํากัด

888 รวงขาวพาณิชย

(อ) พรชัย บรรจจุภัณฑ

รานเจียบฮวด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

แสนสุขกราฟฟค

นายไพรเดช สุทธิเรือง

บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

บริษัท ฮานนา อินสทรูเมนทส 

(ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002560 11 พ.ย. 65 - -

10501 คาอุปกรณจัดแตงสถานที่จัดงาน 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ซีลลอส อารต ดีไซน โดย

นายสุพรชัย พัตถกิจอุดม

ซีลลอส อารต ดีไซน โดยนายสุพร

ชัย พัตถกิจอุดม

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002561 11 พ.ย. 65 - -

10502 เชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง เชา

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 

2001 จํากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002562 11 พ.ย. 65 - -

10503 เชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 8 เครื่อง เชา

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 8 เครื่อง

16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 

2001 จํากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002563 11 พ.ย. 65 - -

10504 เชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 

2001 จํากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002564 11 พ.ย. 65 - -

10505 เชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 

2001 จํากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002565 11 พ.ย. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10506 TKA RELYX LUTING2 REFILL 1 

CLICKERS MOLAR BAND GP NARROW 

REG, 162-107 MOLAR BAND GP 

NARROW REG, 162-207 CLINPRO 

SEALANT SYRING RF, 1x1.2 ml.

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002566 8 พ.ย. 65 - -

10507 Gapadent guttapercha point #MF 100 

(pcs)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ด.ี ทันตเวช 

(1988) จํากัด

บริษัท เอส.ด.ี ทันตเวช (1988) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002567 8 พ.ย. 65 - -

10508 PRIM Calibrator Cartridge 77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด บริษัท เมดิทอป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002568 8 พ.ย. 65 - -

10509 Testosterone G2 Elecsys E2G 300 V2 51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002569 8 พ.ย. 65 - -

10510 Syphilis Elecsys E2G 300 V2 ELECSYS 

HBSAG II 300 TEST (E801)

51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002570 8 พ.ย. 65 - -

10511 ELECSYS ANTI-HCV II E801 ELECSYS 

CORTISOL II E801

87,312.00 87,312.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002571 8 พ.ย. 65 - -

10512 CEA ELECSYS HCG+B II ELECSYS 24,960.00 24,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002572 8 พ.ย. 65 - -

10513 FSH Elecsys cobas e 100 V2 LH 

ELECSYS ESTRADIOL G3 ELECSYS

39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002573 8 พ.ย. 65 - -

10514 Ti-Mini Emergency Screws 2.3x6mm Ti-

Mini Screws 2.0x6mm Ti-Double Y 

Plate 6 Holes 0.8mm Ti-Mini Screws 

2.0x5mm

2,130.00 2,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณ เมดิคอล 

ซัพพลาย จํากัด

บริษัท สุวรรณ เมดิคอล ซัพพลาย

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002574 8 พ.ย. 65 - -

10515 Suction Connecting Tube 3M 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล 

แอนด ซัพพลาย จํากัด

บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด 

ซัพพลาย จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002575 8 พ.ย. 65 - -

10516 CIRRUS BILATERAL EXTREMITY SET 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท โคติส เฮลทแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002576 8 พ.ย. 65 - -

10517 แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทอง 25,145.00 25,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเค เมดิคอล จํากัด บริษัท ซีเค เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002577 8 พ.ย. 65 - -

10518 Toric Mono Cy 12.25D power+19.5 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002578 8 พ.ย. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10519 Table Cover Reinforcd ขนาด 140x200 

cm

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวลลคอนเซ็ปท จํากัด บริษัท เวลลคอนเซ็ปท จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002579 8 พ.ย. 65 - -

10520 VENAFLO II Vascular Graft, Straight, 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธแคร 

จํากัด

บริษัท ซัมมิท เฮลธแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002580 8 พ.ย. 65 - -

10521 CIRRUS INSTRUMENT TABLE COVER 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท โคติส เฮลทแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002581 8 พ.ย. 65 - -

10522 SURGICAL GOWN PRIMARY PLUS HP, 

XL-L

19,046.00 19,046.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002582 8 พ.ย. 65 - -

10523 เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่ ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002583 11 พ.ย. 65 - -

10524 น้ํายาดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด/ถังดับเพลิง 4,681.25 4,681.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันแสน ซัพพลาย 

จํากัด

บริษัท พันแสน ซัพพลาย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002584 11 พ.ย. 65 - -

10525 ตูเชื่อมอินเวอรเตอร 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่ ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002585 11 พ.ย. 65 - -

10526 กระดาษชําระ 20 ลัง 22,400.00 22,400.00 เฉพาะเจาะจง รานฟาใส รานฟาใส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002586 11 พ.ย. 65 - -

10527 วัสดุอื่น 4,715.00 4,715.00 เฉพาะเจาะจง มัติกา พิมพสกุลทอง

ราน BANCOM SHOP

รานเจียบฮวด

นางสาวญาดา อุยตระกูล

มัติกา พิมพสกุลทอง

ราน BANCOM SHOP

รานเจียบฮวด

นางสาวญาดา อุยตระกูล

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002587 11 พ.ย. 65 - -

10528 ขอซื้อเวชภัณฑที่มิใชยาจํานวน 2 รายการ 46,224.00 46,244.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002588 11 พ.ย. 65 - -

10529 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการ ถายภาพ ถาย

วีดีโอ (จํานวน 2 วัน) เพื่อใชใน

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง รัชตะ ศัพทเสน รัชตะ ศัพทเสน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002589 11 พ.ย. 65 - -

10530 ผงหมึก Original for toner Fuji Xerox 15,300.00 15,300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วินเนอร 

อิงค โปรดักส

หางหุนสวนจํากัด วินเนอร อิงค 

โปรดักส

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002590 11 พ.ย. 65 - -

10531 ขอซื้อเวชภัณฑที่มิใชยาจํานวน 12 รายการ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ทีพีพี ซัพพลาย ราน ทีพีพี ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002591 11 พ.ย. 65 - -

10532 3003 Tracheostomy tub #7 (CUFF) 

จํานวน 6

7,607.70 7,670.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002592 11 พ.ย. 65 - -
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10533 ขอซื้อเวชภัณฑที่มิใชยาจํานวน 4 รายการ 9,008.87 9,008.87 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002593 11 พ.ย. 65 - -

10534 ขอซื้อเวชภัณฑที่มิใชยาจํานวน 2 รายการ 51,200.00 51,200.0 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002594 11 พ.ย. 65 - -

10535 Cast Gypsum - เฝอกปูน 4*3 yds 5,906.40 5,906.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002595 11 พ.ย. 65 - -

10536 วัสดุไฟฟา จํานวน 5 รายการ 9,970.00 9,970.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณอีเลคทริค กฤษณอีเลคทริค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002596 11 พ.ย. 65 - -

10537 น้ําอัดลมกระปอง และน้ําดื่ม 47,768.12 47,768.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอม

เมอรเชียล จํากัด

บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002597 11 พ.ย. 65 - -

10538 วอลลไอศกรีมแทง จํานวน 20 รายการ 25,289.54 25,289.54 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น 

บิซซิเนส

หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002598 11 พ.ย. 65 - -

10539 ซาเลาเปา และขนมจีบ 19,722.24 19,722.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด บริษัท จอมธนา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002599 11 พ.ย. 65 - -

10540 TAS Mepilex Ag 17.5*17.5 cm. จํานวน 

50

48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002600 11 พ.ย. 65 - -

10541 วัสดุอุปกรณ ซอมแซม จํานวน 18 รายการ 50,819.65 50,819.65 เฉพาะเจาะจง ราน ไถเส็ง ราน ไถเส็ง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002601 11 พ.ย. 65 - -

10542 W8840 โปรลีน4/0,90 ซม. เข็มคู 20มม. 15,408.00 15,408.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002602 11 พ.ย. 65 - -

10543 ขอซื้อเวชภัณฑที่มิใชยาจํานวน 6 รายการ 59,652.50 59,652.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002603 11 พ.ย. 65 - -

10544 SI - HERE DRESSING จํานวน 500 ชิ้น 18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002604 11 พ.ย. 65 - -

10545 คาของรางวัล 472.00 472.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002605 11 พ.ย. 65 - -

10546 UIBC CO2+ Na/ K/ CI 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002606 11 พ.ย. 65 - -

10547 IV Catheter #20G*1 1/4 นิ้ว จํานวน 2000 36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002607 11 พ.ย. 65 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10548 ขอซื้อเวชภัณฑที่มิใชยาจํานวน 3 รายการ 26,800.00 26,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002608 11 พ.ย. 65 - -

10549 คาวัสดุอุปกรณจัดกิจกรรม 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง โฮม ไนซ ไลฟ บริษัท สยาม

แม็คโคร จํากัด (มหาชน) 

รานยาตนสม หนองรี

โฮม ไนซ ไลฟ บริษัท สยามแม็ค

โคร จํากัด (มหาชน) รานยาตนสม

 หนองรี

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002609 11 พ.ย. 65 - -

10550 Syringe Insulin #27G*1/2 นิ้ว จํานวน 9,309.00 9,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002610 11 พ.ย. 65 - -

10551 สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน โรงพิมพชุนกราฟฟก ราน โรงพิมพชุนกราฟฟก เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002611 11 พ.ย. 65 - -

10552 ซื้อวัสดุอุปกรณ 620.00 620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002612 11 พ.ย. 65 - -

10553 จางเหมาบริการรถยนต 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002613 11 พ.ย. 65 - -

10554 คาเชาหองประชุม 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพวา เอสเตท จํากัด บริษัท โพวา เอสเตท จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002614 11 พ.ย. 65 - -

10555 เปลี่ยนมอเตอรคอยเย็น A227 ทท1 เปลี่ยน

แคปรันคอม เชื่อมรั่ว A112 ทท3 ยายโครง

คอยรอน เติมน้ํายา A136 ทท3 เชื่อมรั่ว 

เติมน้ํายา B121 ทท3 ยายคอยเย็น เติมน้ํายา

 A104 ทท 3 ยายคอม เติมน้ํายา A134 ทท 

3 ยายคอยเย็น เปลี่อนทอทองแดง B104 ทท

 3 เปลี่ยนมอเตอรคอยเย็น 824 ทท4 

เปลี่ยนรูมคอนโทรล 503 ทท4

29,906.50 21,614.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส 

จํากัด

บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002615 11 พ.ย. 65 - -

10556 เครื่องพิมพเลเซอร Multifunction 

เครื่องพิมพเลเซอร Multifunction

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002616 11 พ.ย. 65 - -

10557 เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix printer 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002617 11 พ.ย. 65 - -

หนา้ 1166



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10558 รถเข็น 300 กก. GIANT KINGKONG 2,482.40 2482.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002618 11 พ.ย. 65 - -

10559 รถเข็นของ ขนาดกะบะ 80X120X50 ซม. 59,100.00 59,100.00 เฉพาะเจาะจง ราน ท.ี เอ็น. ฮารดแวร 

2005.

ราน ท.ี เอ็น. ฮารดแวร 2005. เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002619 11 พ.ย. 65 - -

10560 ตูเก็บกุญแจ 600 ดอก ตูเก็บกุญแจ 600 

ดอก ตูเก็บกุญแจ 600 ดอก ตูเก็บกุญแจ 

600 ดอก

66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ท.ี เอ็น. ฮารดแวร 

2005.

ราน ท.ี เอ็น. ฮารดแวร 2005. เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002620 11 พ.ย. 65 - -

10561 สวานไรสาย MAKITA สวานไรสาย MAKITA 11,449.00 11,449.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002621 11 พ.ย. 65 - -

10562 เครื่องปรับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ 57,710.00 57,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002623 11 พ.ย. 65 - -

10563 พัดลมอุตสาหกรรมแบบติดผนัง ขนาด 24 นิ้ว 42,479.00 42,479.00 เฉพาะเจาะจง ราน ซีซีพาณิชย ราน ซีซีพาณิชย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002624 11 พ.ย. 65 - -

10564 ปากกาจับชิ้นงาน 28,355.00 28,355.00 เฉพาะเจาะจง ราน ซีซีพาณิชย ราน ซีซีพาณิชย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002625 11 พ.ย. 65 - -

10565 ปมลมชนิดเงียบ แบบไรน้ํามัน ยี่หอ JET 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง ราน ซีซีพาณิชย ราน ซีซีพาณิชย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002626 11 พ.ย. 65 - -

10566 คาใชจายสําหรับกิจกรรมนิสิต 16,100.00 16,100.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002627 11 พ.ย. 65 - -

10567 จางเหมาบริการรถตู 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง โสภณ คิดดี โสภณ คิดดี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002629 11 พ.ย. 65 - -

10568 วัสดุอื่น 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเดช สุทธิเรือง ไพรเดช สุทธิเรือง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002630 11 พ.ย. 65 - -

10569 เกาอี้หองปฏิบัติการ 56,817.00 56,817.00 เฉพาะเจาะจง ราน ซีซีพาณิชย ราน ซีซีพาณิชย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002631 11 พ.ย. 65 - -

10570 ของที่ระลึก 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนกร ไมไกร นางสาวธนกร ไมไกร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002632 11 พ.ย. 65 - -

10571 พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว 88,168.00 88,168.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002633 11 พ.ย. 65 - -

10572 ตลับผงหมึก HP LaserJet CF276A/76A 

ตลับผงหมึก HP LaserJet CE255A/55A

94,800.00 94,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน ดีดี ออฟฟศ ราน ดีดี ออฟฟศ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002634 12 พ.ย. 65 - -
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10573 หมึกพิมพเลเซอร HP 78A 2,400.00 2,400 บาท เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002636 14 พ.ย. 65 - -

10574 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 24,556.50 24,556.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียน เอเลเวเตอร

 จํากัด

บริษัท เอเซียน เอเลเวเตอร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002637 14 พ.ย. 65 - -

10575 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 1,445.00 1,445.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002638 14 พ.ย. 65 - -

10576 คาจางเหมาบริการอื่น 45,475.00 45,475.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002639 14 พ.ย. 65 - -

10577 วัสดุอื่น 13,700.00 13,700.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002640 14 พ.ย. 65 - -

10578 คาประชาสัมพันธ 73,000.00 73,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กีรติ การพิมพ จํากัด บริษัท กีรติ การพิมพ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002641 14 พ.ย. 65 - -

10579 แบตเตอรี่ จํานวน 1 กอน 13,300.00 13,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002642 14 พ.ย. 65 - -

10580 แบตเตอรี่ จํานวน 1 กอน 13,300.00 13,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002643 14 พ.ย. 65 - -

10581 สายตรวจจับ Spo2 จํานวน 1 เสน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส 

โปร จํากัด

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002644 14 พ.ย. 65 - -

10582 เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล แบบที่ 1 66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002650 14 พ.ย. 65 - -

10583 น้ําดื่ม (7ถัง) 245.00 245.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มบานและสวน รานน้ําดื่มบานและสวน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002653 14 พ.ย. 65 - -

10584 น้ําดื่ม จํานวน 58 ถัง 2,030.00 2,030.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน ราน น้ําดื่มบานและสวน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002675 14 พ.ย. 65 - -

10585 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 684.80 684.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอร-โทเลโด 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศ

ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002676 14 พ.ย. 65 - -

10586 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 13,500.00 13,500 บาท เฉพาะเจาะจง ระพิน ฮะสุน ระพิน ฮะสุน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002681 14 พ.ย. 65 - -

10587 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง ระพิน ฮะสุน ระพิน ฮะสุน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002682 14 พ.ย. 65 - -
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10588 ถานอัลคาไลทPanasonic 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่น

เนอรี่ จํากัด

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002685 14 พ.ย. 65 - -

10589 ปลาฉลามเสือดาว จํานวน 1 ตัว 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง มาณพ ยงยืน มาณพ ยงยืน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002686 14 พ.ย. 65 - -

10590 ลูกบอล(Capsule ขนาด 45 mm) 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น

 จํากัด

บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002687 14 พ.ย. 65 - -

10591 ซื้อสินคา จํานวน 5 รายการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท สยามแมคโคร จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002688 14 พ.ย. 65 - -

10592 พวงกุญแจปลาคละแบบ ตํานวน 1 รายการ 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง ธีรพล คุณอริยะเกษม ธีรพล คุณอริยะเกษม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002689 14 พ.ย. 65 - -

10593 ลูกแกวสัตวทะเล 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ธีรพล คุณอริยะเกษม ธีรพล คุณอริยะเกษม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002690 14 พ.ย. 65 - -

10594 วัสดุอื่น 3,706.00 3,706.00 เฉพาะเจาะจง รานกิจพาณิชย

รานเทิดเทิงเครื่องครัว

บริษัทบัณฑิตสเตชั่นเนอรี่

จํากัด

บริษัทแล็บเอ็กเพรสโฟรยู

จํากัดสํานักงานใหญ

รานกิจพาณิชย

รานเทิดเทิงเครื่องครัว

บริษัทบัณฑิตสเตชั่นเนอรี่จํากัด

บริษัทแล็บเอ็กเพรสโฟรยูจํากัด

สํานักงานใหญ

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002691 14 พ.ย. 65 - -

10595 วัสดุอื่น 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002692 14 พ.ย. 65 - -

10596 Glove (Protexis) #7.5 ไมมีแปง 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002694 14 พ.ย. 65 - -

10597 เครื่องทําน้ําแข็ง 35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเทค ไอซ จํากัด บริษัท นิวเทค ไอซ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002695 4 พ.ย. 65 - -

10598 วัสดุอื่น 3,060.00 3,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกมมาโก (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท แกมมาโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002696 14 พ.ย. 65 - -
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ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ
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10599 วัสดุอื่น 2,350.00 2,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002697 14 พ.ย. 65 - -

10600 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 92,000.00 92,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002699 14 พ.ย. 65 - -

10601 คาใชจายดานการฝกอบรม 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บานแปน อาหารทะเลแหง บานแปน อาหารทะเลแหง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002701 14 พ.ย. 65 - -

10602 จางเปลี่ยนปมน้ํา/เปลี่ยนเซ็นเซอร 11,383.73 11,383.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนต

ชลบุรี จํากัด

บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002702 14 พ.ย. 65 - -

10603 ตรวจเช็คระยะ 310,000 กม. 3,645.49 3,645.49 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนต

ชลบุรี จํากัด

บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002703 14 พ.ย. 65 - -

10604 จางเปลี่ยนยางรถและเปลี่ยนยางใบปดน้ําฝน 14,415.30 14,415.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนต

ชลบุรี จํากัด

บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002704 14 พ.ย. 65 - -

10605 คาตรายาง จํานวน 13 อัน 730.00 730.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค รานแสนสุขกราฟฟค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002705 14 พ.ย. 65 - -

10606 คาน้ําถัง จํานวน 20 ถัง 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มวีเจ รานน้ําดื่มวีเจ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002706 14 พ.ย. 65 - -

10607 คานามบัตร จํานวน 3 กลอง 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002707 14 พ.ย. 65 - -

10608 โคมไฟดาวนไลนฝงผาเพดานแบบปรับมุม 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002708 14 พ.ย. 65 - -

10609 คาวัสดุ อุปกรณ สําหรับจัดโครงการ 10,000.00 10,000.00 ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002709 14 พ.ย. 65 - -

10610 จางสอบเทียบเครื่องนึ่งฆาเชื้อความดันไอ 2,942.50 2,942.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท คริสตัล คาลิเบรชั่น 

เซลสแอนดเซอรวิส จํากัด

บริษัท คริสตัล คาลิเบรชั่น เซลส

แอนดเซอรวิส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002710 14 พ.ย. 65 - -

10611 จางสอบเทียบเครื่องนึ่งฆาเชื้อ 13,214.50 14,017.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คริสตัล คาลิเบรชั่น 

เซลสแอนดเซอรวิส จํากัด

บริษัท คริสตัล คาลิเบรชั่น เซลส

แอนดเซอรวิส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002711 14 พ.ย. 65 - -

10612 บริการตรวจเช็ครถยนต ตามระยะการใชงาน 69,000.00 69,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อารยออโตเซอรวิส

 จํากัด

บริษัท ส.อารยออโตเซอรวิส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002714 11 พ.ย. 65 - -

10613 บริการตรวจเช็ครถยนต ตามระยะการใชงาน 69,000.00 69,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อารยออโตเซอรวิส

 จํากัด

บริษัท ส.อารยออโตเซอรวิส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002715 11 พ.ย. 65 - -
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10614 ซื้อหนวยประมวลผลกราฟฟก (GPU) 1 ตัว 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002719 14 พ.ย. 65 - -

10615 ซื้อหมึกพิมพ จํานวน 3 หลอด 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอีสเทิรน กอปป 

จํากัด

บริษัท ไทยอีสเทิรน กอปป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002720 14 พ.ย. 65 - -

10616 กอกซิงคลางจาน 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ รานไพรเวชคาวัสดุ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002721 14 พ.ย. 65 - -

10617 น้ําดื่ม 31 ถัง 1,085.00 1,085.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน ราน น้ําดื่มบานและสวน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002722 14 พ.ย. 65 - -

10618 สายตรวจจับ EKG 5 lead จํานวน 2 เสน 18,400.00 18,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี พรีซิชั่น 168 

จํากัด

บริษัท เคพี พรีซิชั่น 168 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002724 15 พ.ย. 65 - -

10619 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002726 15 พ.ย. 65 - -

10620 เครื่องวัดและบันทึกความเร็วลม และปริมาตร 15,400.00 15,400.00 เฉพาะเจาะจง ระพิน ฮะสุน ระพิน ฮะสุน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002727 4 พ.ย. 65 - -

10621 จางเหมาบริการรถบัส จํานวน 1 คัน คาหอง

ประชุมสัมมนา คาไวนิล จํานวน 1 แผน

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย, บริษัท 

พัทยา ฮอสพิทอลลิตี้ เมเนจ

เมนท จํากัด , PP Sign

Maker & Solution

นายลือชา สมวิทย, บริษัท พัทยา 

ฮอสพิทอลลิตี้ เมเนจเมนท จํากัด ,

 PP Sign

Maker & Solution

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002728 14 พ.ย. 65 - -

10622 สายตรวจจับ Spo2 จํานวน 1 เสน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส 

โปร จํากัด

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002729 15 พ.ย. 65 - -

10623 คาซอมแซมหองประชุมชั้น 1 IC103 92,500.00 92,500.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐสุดา มะโนมั่น ณัฐสุดา มะโนมั่น เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002730 15 พ.ย. 65 - -

10624 จางบริการปองกันกําจัด ปลวก หนู 93,000.00 93,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร เซอรวิส 

(2009) จํากัด

บริษัท ริช อินเตอร เซอรวิส 

(2009) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002731 15 พ.ย. 65 - -

10625 จางบริการปองกันกําจัด ปลวก หนู 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร เซอรวิส 

(2009) จํากัด

บริษัท ริช อินเตอร เซอรวิส 

(2009) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002733 15 พ.ย. 65 - -

10626 ซื้อยา Protamine sulphate 10 mg/ml 10,593.00 10,593.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002734 15 พ.ย. 65 - -

10627 ซื้อยา Risperidone 1 mg/ml syrup 30 ml 35,952.00 35,952.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002735 15 พ.ย. 65 - -
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10628 ซื้อยา Sildenafil 100 mg tablet จํานวน 24,300.00 24,300.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002736 15 พ.ย. 65 - -

10629 ซื้อยา Ertapenam 1 gm injection จํานวน

 10

93,518.00 93,518.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002737 15 พ.ย. 65 - -

10630 ซื้อยา Betahistine diHCl 24 mg tablet 94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002738 15 พ.ย. 65 - -

10631 ซื้อยา Omega 3 acid ethyl ester 1 gm 47,764.80 47,764.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002739 15 พ.ย. 65 - -

10632 ซื้อยา Valsartan 160 mg tablet จํานวน 

550

94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002740 15 พ.ย. 65 - -

10633 ซื้อยา Terramycin ophth ointment 3.5 

gm

10,914.00 10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002741 15 พ.ย. 65 - -

10634 ซื้อยา Calamine lotion 60 ml จํานวน 300 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002742 15 พ.ย. 65 - -

10635 ซื้อยา Budesonide susp for nebulizer 

0.5

39,868.20 39,868.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002743 15 พ.ย. 65 - -

10636 ซื้อยา Pancreatin 200 mg+Simethicone

 20

9,993.80 9,993.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002745 15 พ.ย. 65 - -

10637 ซื้อยา Budesonide 200 mcg/puff 12,294.30 12,294.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002746 15 พ.ย. 65 - -

10638 ซื้อยา Anastrozole 1 mg tablet จํานวน 

10

10,999.60 10,999.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002747 15 พ.ย. 65 - -

10639 ซื้อยา Cyclosporin 25 mg capsule จํานวน 34,775.00 34,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002748 15 พ.ย. 65 - -

10640 ซื้อยา AntiD Immunoglobulin 

1500U/2ml

5,724.50 5,724.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002749 15 พ.ย. 65 - -

10641 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 3 kVA 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโปรเทค จํากัด บริษัท ยูโปรเทค จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002750 4 พ.ย. 65 - -

10642 ซื้อยา Paracetamol 300 mg+CODeine 

15 mg

85,500.00 85,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002753 15 พ.ย. 65 - -
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ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
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10643 ซื้อยา D 5 S/2 500 ml จํานวน 300 ถุง 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ

 จํากัด

บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002754 15 พ.ย. 65 - -

10644 ซื้อยา Ibuprofen 400 mg tablet จํานวน 

150

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002755 15 พ.ย. 65 - -

10645 ซื้อยา Metronidazole 500 mg injection 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002756 15 พ.ย. 65 - -

10646 ซื้อยา Paracetamol 450 

mg+Orphenadrine

98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002757 15 พ.ย. 65 - -

10647 ซื้อยา N.S.S 0.9% 1000 ml จํานวน 3000 

ถุง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ

 จํากัด

บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002758 15 พ.ย. 65 - -

10648 ซื้อยา Aluminiu 918+Magnesium 300+ 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส 

จํากัด

บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002759 15 พ.ย. 65 - -

10649 ซื้อยา Analgesic cream 30 gm จํานวน 

4000

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส 

จํากัด

บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002760 15 พ.ย. 65 - -

10650 ซื้อยา Sodium hypochlorite (5L) 5% 

จํานวน

3,060.00 3,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002761 15 พ.ย. 65 - -

10651 ซื้อยา Norfloxacin 400 mg tablet จํานวน 4,580.00 4,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002762 15 พ.ย. 65 - -

10652 ซื้อยา Cetirizine 10 mg tablet จํานวน 250 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002763 15 พ.ย. 65 - -

10653 ซื้อยา Propranolol 10 mg tablet จํานวน

 60

14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส 

(1979)จํากัด

บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส 

(1979)จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002764 15 พ.ย. 65 - -

10654 จางเหมารถตูปรับอากาศ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง เสวก สุระประเสริฐ เสวก สุระประเสริฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002765 15 พ.ย. 65 - -

10655 ซื้อยา Metoprolol 100 mg tablet จํานวน 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส 

(1979)จํากัด

บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส 

(1979)จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002766 15 พ.ย. 65 - -

10656 ซื้อยา Carvedilol 12.5 mg tablet จํานวน 92,750.00 92,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002767 15 พ.ย. 65 - -

10657 ซื้อยา Enalapril 5 mg tablet จํานวน 200 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002768 15 พ.ย. 65 - -
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10658 ซื้อยา Amoxycillin 250 mg/5 ml syrup 

60

9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปยน จํากัด บริษัท ยูโทเปยน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002769 15 พ.ย. 65 - -

10659 ซื้อ ซองซิบพลาสติก (สีชา) โปรง 20x30 cm 11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลซาย จํากัด บริษัท โคโลซาย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002770 15 พ.ย. 65 - -

10660 ซื้อ ซองซิบพลาสติก (สีชา) โปรง 12x17 cm 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลซาย จํากัด บริษัท โคโลซาย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002771 15 พ.ย. 65 - -

10661 ซื้อ ซองซิบพลาสติก (สีชา) โปรง 10x15 cm 11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลซาย จํากัด บริษัท โคโลซาย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002772 15 พ.ย. 65 - -

10662 ซื้อยา Colchicine 0.6 mg tablet จํานวน 

60

11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002773 15 พ.ย. 65 - -

10663 ซื้อยา Calcium carbonate 1500 mg 

tablet

94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002774 15 พ.ย. 65 - -

10664 ซื้อยา Calcium carbonate 600 mg tablet 38,200.00 38,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002775 15 พ.ย. 65 - -

10665 ซื้อยา Ondansetron 4 mg/2 ml injection 55,640.00 55,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002776 15 พ.ย. 65 - -

10666 ซื้อยา Ceftriaxone 1 gm injection จํานวน 93,625.00 93,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002777 15 พ.ย. 65 - -

10667 ซื้อยา Cefixime 100 mg capsule จํานวน 

80

84,744.00 84,744.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002778 15 พ.ย. 65 - -

10668 ซื้อยา Topiramate 50 mg tablet จํานวน 

50

29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด บริษัท เมดไลน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002779 15 พ.ย. 65 - -

10669 ซื้อยา Chloramphenicol 1% Oph Oint 5

 gm

12,686.40 12,686.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล 

จํากัด

บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002780 15 พ.ย. 65 - -

10670 ซื้อยา Calcitonin spray 200iu/dose 14 20,865.00 20,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน

 จํากัด

บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002781 15 พ.ย. 65 - -

10671 ซื้อยา Bisacodyl 10 mg Suppo จํานวน 50 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟารม

 จํากัด

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟารม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002782 15 พ.ย. 65 - -

10672 ซื้อยา Chlorhexidine 5% (gallon) จํานวน 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด บริษัท โปลิฟารม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002783 15 พ.ย. 65 - -
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10673 ซื้อยา Methylprednisolone 1 gm 

injection

27,800.00 27,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จํากัด บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002784 15 พ.ย. 65 - -

10674 สารเภสัชรังสี I-131 ชนิด Capsule 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล 

โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น 

(ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002785 15 พ.ย. 65 - -

10675 ซื้อยา ORS 3.3 gm powder จํานวน 300 

กลอง

38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002786 15 พ.ย. 65 - -

10676 ซื้อยา N.S.S 0.9% 5 ml จํานวน 230 กลอง 96,600.00 96,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมา อินโนวา 

จํากัด

บริษัท ฟารมา อินโนวา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002787 15 พ.ย. 65 - -

10677 เครื่องคิดเลข 10 หลัก จํานวน 7 เครื่อง 13,300.00 13,300.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002788 15 พ.ย. 65 - -

10678 ซื้อยา Clozapine 100 mg tablet จํานวน 4 4,260.00 4,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002789 15 พ.ย. 65 - -

10679 เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก เครื่องอัดอากาศ

แรงดันบวกอัตโนมัติ

80,869.56 80,869.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิสเมด จํากัด บริษัท อิสเมด จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002790 15 พ.ย. 65 - -

10680 ซื้อยา Thiopental 1000 mg injection 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญ

ฟารมาซี

หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002791 15 พ.ย. 65 - -

10681 เครื่องชวยหายใจความดันบวกแบบอัตโนมัติ 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน) เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002792 15 พ.ย. 65 - -

10682 ซื้อยา Potassium citrate 231 

mg+Sodium

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอรเนชั่น

แนล เฮลทแคร จํากัด

บริษัท อุยเฮง อินเตอรเนชั่นแนล 

เฮลทแคร จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002793 15 พ.ย. 65 - -

10683 ซื้อยา Oxybutynin 5 mg tablet จํานวน 80 59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นูฟารมา แอนด 

เฮลทแคร จํากัด

บริษัท นูฟารมา แอนด เฮลทแคร 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002794 15 พ.ย. 65 - -

10684 วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 77,000.00 77,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002795 15 พ.ย. 65 - -

10685 วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 47,080.00 47,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002796 15 พ.ย. 65 - -

10686 ซื้อยา Chlopheniramine 4 mg tablet 

จํานวน

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002797 15 พ.ย. 65 - -

10687 คาบริการตรวจประเมินการไดรับรังสีประจํา 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร

แหงชาติ (องคการมหาชน)

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร

แหงชาติ (องคการมหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002798 15 พ.ย. 65 - -
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10688 คาเชาเครื่องถายเอกสาร ส/ีขาวดํา 76,505.00 76,505.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส 

กอปปเออร จํากัด

บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปป

เออร จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002799 15 พ.ย. 65 - -

10689 ซื้อยา Co Trimoxazole S400+T80 

injection

13,620.00 13,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร

มาซูติคอล จํากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002800 15 พ.ย. 65 - -

10690 ซอมแซมระบบน้ํามันเครื่องยนตจํานวน 1 งาน 10,030.72 10,030.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนตชลบุรี ผู

จําหนายโตโยตา จํากัด 

สาขาหนองมนบางพระ

บริษัท ไทยยนตชลบุรี ผูจําหนาย

โตโยตา จํากัด สาขาหนองมน

บางพระ

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002801 15 พ.ย. 65 - -

10691 คาซอมแซมผามานและขอบเวที 58,315.00 58,315.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟบี ดีไซน เซอรวิส

 แอนดซัพพลาย จํากัด

บริษัท เอฟบี ดีไซน เซอรวิส 

แอนดซัพพลาย จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002803 15 พ.ย. 65 - -

10692 เชาพื้นที่ใหบริการอินเตอรเน็ต 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นที อังคณาวิศัลย นที อังคณาวิศัลย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002804 15 พ.ย. 65 - -

10693 เอกสารพรอมจัดรูปเลม และพิมพแบบ

ประเมิน

4,708.00 4,708.00 เฉพาะเจาะจง เปรมกมลการพิมพ เปรมกมลการพิมพ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002805 15 พ.ย. 65 - -

10694 จางถายเอกสาร 910.00 910.00 เฉพาะเจาะจง คําสวย โคตรศรีเมือง คําสวย โคตรศรีเมือง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002806 15 พ.ย. 65 - -

10695 8711-Crutches (ไมค้ํายันคู) #42 จํานวน 27,240.00 27,240.00 เฉพาะเจาะจง ราน ยาเมดฮับ ราน ยาเมดฮับ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002809 15 พ.ย. 65 - -

10696 Vassaline Gauze 3 x3 จํานวน 100 หอ 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002810 15 พ.ย. 65 - -

10697 3002-Tracheostomy Mask (Adult) 

จํานวน 50

63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร 

จํากัด

บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002811 15 พ.ย. 65 - -

10698 Oxygen Cannula Adult -14 ฟุต จํานวน 

100

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร 

จํากัด

บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002812 15 พ.ย. 65 - -

10699 OPAL High Level Disinfectatnt  จํานวน 

24

55,200.00 55,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002813 15 พ.ย. 65 - -

10700 อุปกรณจายไฟฟา AC Adapter Notebook

 LEN

1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002814 15 พ.ย. 65 - -

10701 Syringe Dispos.1 ml (Tuberculin ss) 26G 8,859.60 8,859.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002815 15 พ.ย. 65 - -

10702 Needle holder ดามทอง 15.5 Cm. 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด บริษัท พิลโก จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002818 15 พ.ย. 65 - -
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10703 เสื้อคนไขผูใหญ XL  จํานวน 60 ตัว เสื้อ

คนไขผาไหลถึงลําตัวXL จํานวน 20 ตัว 

กางเกงผูใหญตอเปา XL จํานวน 40 ตัว 

ผาถุงคนไข 36 x 80 นิ้ว จํานวน 60 ผืน ผา

ปูขนาด 72x107 นิ้ว จํานวน 50 ผืน ผาขวาง

เตียง  จํานวน 50 ผืน ปลอกหมอน  จํานวน 

50 ผืน ปลอกหมอนขาง  จํานวน 50 ผืน

88,050.00 88,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีมา โพรดักส จํากัด บริษัท พรีมา โพรดักส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002819 15 พ.ย. 65 - -

10704 ผาหม 60 x 80 นิ้ว ขนหนู จํานวน 50 ผืน 

ผาขนหนูขนาด 27x54 นิ้ว หนา 12 P

35,738.00 35,738.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุทธากร สไตล จํากัด บริษัท วุทธากร สไตล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002820 15 พ.ย. 65 - -

10705 วัสดุอื่น 9,569.00 9,569.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณ อีเลคทริค

รานเทิดเทิงเครื่องครัว

น้ําดื่มบานและสวน

กฤษณ อีเลคทริค

รานเทิดเทิงเครื่องครัว

น้ําดื่มบานและสวน

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002821 15 พ.ย. 65 - -

10706 วัสดุอื่น 32,849.00 32849.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมารท ไซเอนซ จํากัด บริษัท สมารท ไซเอนซ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002822 15 พ.ย. 65 - -

10707 วัสดุอื่น 10,700.00 10700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน จํากัด บริษัท เอ เอส ไซน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002823 15 พ.ย. 65 - -

10708 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 3,500.00 3500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิ

คอล เซอรวิส จํากัด

บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล 

เซอรวิส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002824 15 พ.ย. 65 - -

10709 ทําดาม Hammer ใหม แกไขหัว Hammer 

ทั้ง 2 ดาน

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด 

ซัพพลายส จํากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด ซัพ

พลายส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002825 11 พ.ย. 65 - -

10710 Magnesium, 690T, C Pack Green 

HbA1C, 500T, C Pack Green

97,926.40 97,926.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002826 11 พ.ย. 65 - -

10711 หมึกพิมพ HP Laserjet M1132 (CE285A) 

หมึกเครื่องพิมพ HP Laserjet CF279A/79A

 หมึก HP Laserjet 30A (CF230A)

30,500.00 30,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เวิรลอิงค

เทรดดิ้ง

หางหุนสวนจํากัด เวิรลอิงคเทรดดิ้ง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002831 15 พ.ย. 65 - -

10712 น้ําดื่ม 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002833 14 พ.ย. 65 - -
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10713 อาหารปรุงสําเร็จสําหรับเด็กเล็ก 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล มานพ นางสาวนฤมล มานพ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002834 14 พ.ย. 65 - -

10714 จางเหมาบริการขับรถ 6,580.00 6,580.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐวุฒิ จาริยะศิลป ณัฐวุฒิ จาริยะศิลป เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002835 15 พ.ย. 65 - -

10715 แผนปายพลาสติกสามเหลี่ยม 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.

พานิช

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002836 11 พ.ย. 65 - -

10716 จางเหมาบริการขับรถ 6,580.00 6,580.00 เฉพาะเจาะจง ธวัชชัย รอดสําอางค ธวัชชัย รอดสําอางค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002837 15 พ.ย. 65 - -

10717 จางเหมาบริการถายทํา VDO และภาพถาย 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุมบุญ นวลตา นายอุมบุญ นวลตา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002842 15 พ.ย. 65 - -

10718 คาสูจิบัตร 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สินทวีกิจ

 พริ้นติ้ง

หางหุนสวนจํากัด สินทวีกิจ พริ้นติ้ง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002843 15 พ.ย. 65 - -

10719 จาจางเหมาบริการออกแบบภาพลักษณ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต บุญสมทบ นายวสันต บุญสมทบ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002844 15 พ.ย. 65 - -

10720 คาจางเหมาบริการติดตั้งผลงาน 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกวินท แถมกลาง นายกวินท แถมกลาง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002845 15 พ.ย. 65 - -

10721 ปายบริเวณซุมโครงเหล็ก แยกไฟแดงแกเล็คซี

 ปายหนามอ 3x13 ม. ปายทางขึ้นไปราน 

Hidden lab 2.35x5.95 ม ปายหนาคณะ 

ขนาด 5x2.5 ม. สติกเกอรขอความติดกระจก

 4*12 ม. โปสเตอร A0

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง สุพรชัย หัตถกิจอุดม สุพรชัย หัตถกิจอุดม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002846 15 พ.ย. 65 - -

10722 ซื้อยา Fludrocortisone 0.1 mg tablet 2,792.50 2,792.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002848 16 พ.ย. 65 - -

10723 ซื้อยา Sulfasalazine 500 mg tablet 

จํานวน

70,500.00 70,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002849 16 พ.ย. 65 - -

10724 ซื้อยา Sulfinpyrazone 100 mg tablet 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมริกัน ไตหวัน ไบ

โอฟารม จํากัด

บริษัท อเมริกัน ไตหวัน ไบโอ

ฟารม จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002850 16 พ.ย. 65 - -

10725 ซื้อยา Vitamin B12 500 mcg tablet 

จํานวน

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติ

คอล (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล 

(ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002851 16 พ.ย. 65 - -

10726 ซื้อยา พริกเจล 35 gm จํานวน 500 หลอด 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002852 16 พ.ย. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
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อุปสรรค

ขอเสนอแนะ
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10727 ซื้อยา Salbutamol sulfate 2.5 mg/2.5 ml 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002853 16 พ.ย. 65 - -

10728 ซื้อยา Tadalafil 5 mg tablet จํานวน 20 26,001.00 26,001.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002854 16 พ.ย. 65 - -

10729 ซื้อยา Omeprazole 40 mg injection 

จํานวน

94,374.00 94,374.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส 

จํากัด

บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002855 16 พ.ย. 65 - -

10730 ซื้อยา Iron Sucrose 100 mg/5 ml 71,500.00 71,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002856 16 พ.ย. 65 - -

10731 ซื้อยา Zinc paste 5 gm cream จํานวน 50 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002857 16 พ.ย. 65 - -

10732 ซื้อยา Zinc sulfate 110 mg capsule 

จํานวน

16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ที ฟารเมติกส 

จํากัด

บริษัท เอส ที ฟารเมติกส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002858 16 พ.ย. 65 - -

10733 ซื้อยา Folivit 5 mg tablet จํานวน 150 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002859 16 พ.ย. 65 - -

10734 ซื้อยา Olive oil 60 ml จํานวน 10 โหล 4,147.30 4,147.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา 

จํากัด

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002860 16 พ.ย. 65 - -

10735 ซื้อยา ขิง 500 mg capsule จํานวน 50 ขวด 2,950.00 2,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ

ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002861 16 พ.ย. 65 - -

10736 ซื้อยา Triamcinolone 10 mg/1 ml 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.

เอส แลบบอเรตอรี่

หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.เอส 

แลบบอเรตอรี่

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002862 16 พ.ย. 65 - -

10737 ซื้อยา Isosorbide 5 mg tablet จํานวน 40 2,439.60 2,439.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002863 16 พ.ย. 65 - -

10738 ซื้อยา Dicloxacillin 250 mg capsule 42,400.00 42,400.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002864 16 พ.ย. 65 - -

10739 ซื้อยา Galantamine 16 mg capsule 

จํานวน

64,927.60 64,927.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002865 16 พ.ย. 65 - -

10740 คาใชจายดานการฝกอบรม 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ดี พัฒนา จํากัด บริษัท พี ดี พัฒนา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002867 16 พ.ย. 65 - -

10741 ซื้อยา Rupatadine 10 mg tablet จํานวน 

10

5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002868 16 พ.ย. 65 - -
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10742 ซื้อยา Tigecyclin 50 mg injection จํานวน 56,592.30 56,592.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002869 16 พ.ย. 65 - -

10743 ซื้อยา Peditrace 10 ml จํานวน 4 กลอง 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002870 16 พ.ย. 65 - -

10744 ซื้อยา Donepezil 5 mg table จํานวน 150 62,916.00 62,916.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002871 16 พ.ย. 65 - -

10745 ซื้อยา Dulaglutide 1.5 mg/0.5 ml จํานวน 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002872 16 พ.ย. 65 - -

10746 ซื้อยา Parecoxib 40 mg/2ml injection 96,942.00 96,942.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002873 16 พ.ย. 65 - -

10747 ซื้อยา Rabies IG 300 iu/2 ml injection 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002874 16 พ.ย. 65 - -

10748 ซื้อยา HPV vac Quadrivalent 0.5 ml 

จํานวน

43,335.00 43,335.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002875 16 พ.ย. 65 - -

10749 ซื้อยา Aminoven infant 10% 100 ml 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002877 16 พ.ย. 65 - -

10750 ซื้อยา Magnesium sulfate 50% injection

 2

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร

มาซูติคอล จํากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002878 16 พ.ย. 65 - -

10751 ซื้อยา Entacapone 200 mg tablet 

จํานวน 20

46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด บริษัท เมดไลน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002879 16 พ.ย. 65 - -

10752 ซื้อยา Water for injection 10 ml จํานวน 34,500.00 34,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ

 จํากัด

บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002880 16 พ.ย. 65 - -

10753 ซื้อยา Methotrexate 2.5 mg tablet 

จํานวน

88,500.00 88,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002881 16 พ.ย. 65 - -

10754 วัสดุอื่น 11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002882 16 พ.ย. 65 - -

10755 คาซอมแซมโบวเวอรระบบบําบัดน้ําเสีย 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง สายัณห พึ่งสังวาลย สายัณห พึ่งสังวาลย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002883 16 พ.ย. 65 - -

10756 ที่อุดหู (Ear plugs) ผาปดจมูกเสริมคารบอน 2,247.00 2,247 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.พี.เอ. เซฟตี้ 

เอเซีย จํากัด

บริษัท เอ็ม.พี.เอ. เซฟตี้ เอเซีย 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002888 16 พ.ย. 65 - -
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10757 ฟองน้ํากันลม 5,800.00 5,800 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรู

เมนต จํากัด

บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002890 16 พ.ย. 65 - -

10758 สายยางตอปมเก็บตัวอยาง หลอดเก็บ

ตัวอยางสารเคมี

4,545.36 4,545.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล

 โซลูชั่น จํากัด

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล 

โซลูชั่น จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002891 16 พ.ย. 65 - -

10759 ตัดตนไมเพื่อไมใหกีดขวาง 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง จตุรงค ละกะเต็บ จตุรงค ละกะเต็บ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002892 16 พ.ย. 65 - -

10760 ดอกโรตาร,ีพุกเหล็ก,กอกซิล.สายน้ําดี 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณ อีเลคทริค,ไพรเวช

คาวัสดุ

กฤษณ อีเลคทริค,ไพรเวชคาวัสดุ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002893 16 พ.ย. 65 - -

10761 ซอมเครื่องพิมพ HP Laserjet M601 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002894 16 พ.ย. 65 - -

10762 ผามานแบบมวน 19,080.00 19,080.00 

บาท

เฉพาะเจาะจง ราน โอ & นาย ผามาน ราน โอ & นาย ผามาน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002895 16 พ.ย. 65 - -

10763 วัสดุอื่น 832.00 832.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002896 16 พ.ย. 65 - -

10764 คาใชจายในการจัดกิจกรรมนิสิต 284.13 284.13 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002897 16 พ.ย. 65 - -

10765 คาใชจายสําหรับกิจกรรมนิสิต 1,100.00 1100.00 เฉพาะเจาะจง ยลดา วรดิถี ยลดา วรดิถี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002898 16 พ.ย. 65 - -

10766 ซอมเครื่องปรับอากาศ  รังผึ้งคอยลรอน11 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชาว แอรเซอรวิส 

จํากัด

บริษัท เชาว แอรเซอรวิส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002899 16 พ.ย. 65 - -

10767 วัสดุอื่น 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิ

ภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

(องคการคาของ สกสค.)

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

(องคการคาของ สกสค.)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002900 16 พ.ย. 65 - -

10768 เพื่อใชประกอบการสอน สําหรับนิสิต 

รายวิชา 67557164

7,750.00 7,750 บาท เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002901 16 พ.ย. 65 - -

10769 วัสดุอื่นๆ 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 

จํากัด

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002903 16 พ.ย. 65 - -
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10770 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 29,900.00 29,900.00 เฉพาะเจาะจง บัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ บัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002904 16 พ.ย. 65 - -

10771 โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 

TV

22,898.00 22,898.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002905 16 พ.ย. 65 - -

10772 คาปายและเอกสารประชาสัมพันธ สําหรับ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยิ่งเจริญ แอดเวอรไท

ซิ่ง จํากัด

บริษัท ยิ่งเจริญ แอดเวอรไทซิ่ง 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002907 16 พ.ย. 65 - -

10773 คาเชาหองประชุม สําหรับจัดโครงการ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บริจวิว จํากัด บริษัท บริจวิว จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002908 16 พ.ย. 65 - -

10774 คาวัสดุอุปกรณ สําหรับจัดโครงการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานดินสอ 26 ราน บานดินสอ 26 เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002909 16 พ.ย. 65 - -

10775  วัสดุอื่น ๆ - หมึกพิมพเลเซอรสี 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002910 16 พ.ย. 65 - -

10776 จางเหมาบริการรถยนต 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง เสวก สุระประเสริฐ เสวก สุระประเสริฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002911 16 พ.ย. 65 - -

10777 เชาไฟประดับตกแตง 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง วีรดล ลิ้มภักดี วีรดล ลิ้มภักดี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002912 16 พ.ย. 65 - -

10778 จัดทําปายประชาสัมพันธ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง สุพรชัย หัตถกิจอุดม สุพรชัย หัตถกิจอุดม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002913 16 พ.ย. 65 - -

10779 ซอมชุดมอเตอรแขนกั้นรถประตูทางเขา 17,976.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชา โปรซอฟท จํากัด บริษัท ชิชา โปรซอฟท จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002914 16 พ.ย. 65 - -

10780 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7 รายการ 8,538.01 8538.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002915 16 พ.ย. 65 - -

10781 วัสดุกอสราง และงานชาง จํานวน 4 รายการ 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณอีเลคทริค และหาง

หุนสวนจํากัด สุขเกษม

อะไหลยนต

กฤษณอีเลคทริค และหางหุนสวน

จํากัด สุขเกษมอะไหลยนต

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002916 16 พ.ย. 65 - -

10782 ซื้อสินคา จํานวน 13 รายการ 87,632.00 87,632.00 เฉพาะเจาะจง อันติมา เกียรติเทพขจร อันติมา เกียรติเทพขจร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002917 16 พ.ย. 65 - -

10783 จางตรวจเช็คระยะ 160,000 กม. 8,728.85 8,728.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนต

ชลบุรี จํากัด

บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002919 16 พ.ย. 65 - -
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10784 วัสดุอื่น 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด

บริษัท ปตท.น้ํามันและการคาปลีก

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002920 16 พ.ย. 65 - -

10785 Multiband Ligator For 8,6 13.0 mm Full 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นจี โปรเกรสซีฟ 

จํากัด

บริษัท เอ็นจี โปรเกรสซีฟ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002921 16 พ.ย. 65 - -

10786 Multiband Ligator For 8,6 13.0 mm. 

Mini

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นจี โปรเกรสซีฟ 

จํากัด

บริษัท เอ็นจี โปรเกรสซีฟ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002922 16 พ.ย. 65 - -

10787 ถุงใสชอนสอม จํานวน 200,000 ใบ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล 

จํากัด

บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002923 16 พ.ย. 65 - -

10788 ลิขสิทธิ์ซอฟตแวร Zoom Education 71,690.00 71,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมารท โซลูชั่น 

คอมพิวเตอรจํากัด

บริษัท สมารท โซลูชั่น 

คอมพิวเตอรจํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002924 16 พ.ย. 65 - -

10789 วัสดุอื่น 4,885.00 4,885.00 เฉพาะเจาะจง ราน ผดุง บริการ

มัติกา พิมพสกุลทอง

น้ําดื่มบานและสวน

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

นายอุดม บัวขาว

ราน ผดุง บริการ

มัติกา พิมพสกุลทอง

น้ําดื่มบานและสวน

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

นายอุดม บัวขาว

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002925 16 พ.ย. 65 - -

10790 ซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002926 16 พ.ย. 65 - -

10791 วัสดุอื่น 4,793.00 4,793.00 เฉพาะเจาะจง ราน ผดุง บริการ

มัติกา พิมพสกุลทอง

ราน ไพรเวชคาวัสดุ

ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่

ราน เฮงยงไถ

นายไพรเดช สุทธิเรือง

ราน ผดุง บริการ

มัติกา พิมพสกุลทอง

ราน ไพรเวชคาวัสดุ

ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่

ราน เฮงยงไถ

นายไพรเดช สุทธิเรือง

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002927 16 พ.ย. 65 - -

10792 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 28,226.60 28226.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจอารพี เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เจอารพี เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002928 16 พ.ย. 65 - -

10793 เชาเครื่องพิมพ Multifunction 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002929 16 พ.ย. 65 - -

หนา้ 1183



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10794 ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฎกระทรวง 53,300.00 53,300 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท สตารคาสท คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท สตารคาสท คอรปอเรชั่น 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002931 14 พ.ย. 65 - -

10795 คอมพิวเตอรมีการประมวลลาชา สงผลตอ

การปฏิบัติงาน

12,980.00 12,980 บาท เฉพาะเจาะจง ราน วินเทค พริ้น ราน วินเทค พริ้น เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002932 16 พ.ย. 65 - -

10796 น้ํามันเชื้อเพลิง 53,000.00 53,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002933 15 พ.ย. 65 - -

10797 วัสดุงานบานงานครัว 1,231.00 1,231.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศุภมิตร ไวนแอนดส

พีริทส จํากัด

บริษัท ศุภมิตร ไวนแอนดสพีริทส 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002934 15 พ.ย. 65 - -

10798 ถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอส.พี.พริ้นทช็อป ราน เอส.พี.พริ้นทช็อป เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002935 15 พ.ย. 65 - -

10799 วารสารสภาการพยาบาล และ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สภาการพยาบาล สภาการพยาบาล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002936 15 พ.ย. 65 - -

10800 ตรายาง 2 อัน 1,460.00 1,460.00 เฉพาะเจาะจง นางปยดารัศม ธนกวิน

สมบูรณ

นางปยดารัศม ธนกวินสมบูรณ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002937 15 พ.ย. 65 - -

10801 วัสดุ (ตามรายการประกอบแนบ) 1,870.00 1,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรศูนยรวมอะไหลอี

เล็คโทรนิคส จํากัด

บริษัท อมรศูนยรวมอะไหลอีเล็ค

โทรนิคส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002938 15 พ.ย. 65 - -

10802 วัสดุ (ตามรายการประกอบแนบ) 3,776.00 3,776.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชคาวัสดุ ไพรเวชคาวัสดุ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002939 15 พ.ย. 65 - -

10803 สาย P.Mic - P.Mic ยาว 25 เมตร สาย 

P.XLR - J.XLR ยาว 2 เมตร สาย P.TR.ST -

 P.TR.ST ยาว 5 เมตร

3,080.00 3,080.00 เฉพาะเจาะจง ราน ธนาดล ราน ธนาดล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002940 17 พ.ย. 65 - -

10804 แจกันดอกไมประดิษฐ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน BRIGHT ชลบุรี ราน BRIGHT ชลบุรี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002941 17 พ.ย. 65 - -

10805 ซื้อสินคา จํานวน 6 รายการ 50,320.00 50,320.00 เฉพาะเจาะจง ยุวดี สกุลมงคลนาม ยุวดี สกุลมงคลนาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002943 17 พ.ย. 65 - -
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10806 ตนสน 10 ฟุต พรอมของตกแตงประดับ 23,245.78 23,245.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก คริสมัส เด็ค

โคเรชั่น เอ็กซปอรต จํากัด

บริษัท บางกอก คริสมัส เด็ค

โคเรชั่น เอ็กซปอรต จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002944 17 พ.ย. 65 - -

10807 คาจางเหมาบริการรถยนต 45,600.00 45,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี รุงโรจน จํากัด บริษัท ชลบุรี รุงโรจน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002947 17 พ.ย. 65 - -

10808 ซื้อวัสดุ สําหรับจัดโตะผูสอนในหองเรียน 50,842.00 50,842.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002948 17 พ.ย. 65 - -

10809 วัสดุการเกษตร และวัสดุงานชาง จํานวน 3 รา 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เฮงยงไถ เฮงยงไถ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002949 17 พ.ย. 65 - -

10810 ซอมชุดศึกษาปฏิกิริยาเคมี ในถังปฏิกรณ 44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิสดอม อินเวนเตอร 

จํากัด

บริษัท วิสดอม อินเวนเตอร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002956 17 พ.ย. 65 - -

10811 เสื้อแขนสั้นคอกลม เนื้อผาไมโคร งานสี 49,755.00 49,755.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็มเอ็มเจ ชุดปน

จักรยาน

ราน เอ็มเอ็มเจ ชุดปนจักรยาน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002960 17 พ.ย. 65 - -

10812 วัสดุอื่น 1,200.00 1200.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002966 17 พ.ย. 65 - -

10813 คาจางเหมาบริการอื่น 1,080.00 1080.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส เอส เซอรวิส แอนด

 ซัพพลาย

รานเอส เอส เซอรวิส แอนด ซัพ

พลาย

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002967 17 พ.ย. 65 - -

10814 Molnupiravir tablet 200 mg 94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002968 17 พ.ย. 65 - -

10815 ยา Tigecyclin 50 mg injection 94,320.50 94,320.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002969 17 พ.ย. 65 - -

10816 ออกซิเจนทางการแพทย ขนาด 0.7 ลบ.ม. 82,390.00 82,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย)

 จํากัด (มหาชน)

บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002970 17 พ.ย. 65 - -

10817 เปลี่ยนแบตเตอรี่ รถกอลฟจํานวน 1 คัน 61,525.00 61,525.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท โกลบอล คอรปอเรชั่น 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002971 17 พ.ย. 65 - -

10818 โปรแกรม Renew Adobe Acrobat Pro DC 18,618.00 18,618.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.เอ.เอ ดิจิเทค 

จํากัด

บริษัท เอ็ม.เอ.เอ ดิจิเทค จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002972 17 พ.ย. 65 - -

10819 วัสดุอุปกรณ จํานวน 12 รายการ 18,370.16 18,370.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002973 16 พ.ย. 65 - -

หนา้ 1185



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10820 จางทําปายประชาสัมพันธ ขนาด 359x230

ซม.

14,766.00 14,766.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002974 17 พ.ย. 65 - -

10821 จางพิมพประกาศนียบัตร 1,180.00 1,180.00 เฉพาะเจาะจง วันธวัช เรืองศรี วันธวัช เรืองศรี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002976 17 พ.ย. 65 - -

10822 คาจางเหมาติดตั้งปลั๊กไฟ 1,240.00 1,240.00 เฉพาะเจาะจง กนกพร เกตุคง กนกพร เกตุคง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002977 17 พ.ย. 65 - -

10823 ยางกั้นลอรถยนต จํานวน 12 ชิ้น 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีเเอนดเอ พรี

ซิชั่น จํากัด

บริษัท เอ็นพีเเอนดเอ พรีซิชั่น 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002978 17 พ.ย. 65 - -

10824 5.5mm GENESYS CROSSFT SUTURE 

4.5mm POPLOK ANCHOR 4.2mm 

STERLING GREAT WHITE 4.0mm OVER 

BUR REDUCED HOOD FULL RADIUS 

RESECT 4.2MM

34,382.00 34,382.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด บริษัท เมดิไทม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002979 16 พ.ย. 65 - -

10825 Y-KNOT RC ALL-SUTURE ANCHOR 

WITH Y-KNOT RC ALL SUTURE W/TWO 

#2 4.5mm POPLOK ANCHOR 4.2mm 

STERLING GREAT WHITE 4.0mm OVER 

BUR REDUCED HOOD FULL RADIUS 

RESECT 4.2mm

44,382.00 44,382.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด บริษัท เมดิไทม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002980 16 พ.ย. 65 - -

10826 HERCULING HIGH ST SUTURE 

ARTHROSCOPE INFLOW/ OUTFLOW 

TUBING

5,175.00 5,175.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด บริษัท เมดิไทม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002981 16 พ.ย. 65 - -

10827 4.2mm STERLING GREAT WHITE 

6.0mm Tenolok Tenodesis Anchor 

with 4.0mm OVER BUR REDUCED 

HOOD ARTHROSCOPE INFLOW/ 

OUTFLOW TUBING

26,488.00 26,488.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด บริษัท เมดิไทม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002982 16 พ.ย. 65 - -

หนา้ 1186



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10828 ARTHROSCOPE INFLOW/ OUTFLOW 

TUBING HEX FLEX CANNULA 8x85mm 

YELLOW 4.0mm OVER BUR REDUCED 

HOOD 4.2mm STERLING GREAT WHITE 

Y-KNOT RC ALL SUTURE W/TWO #2 

4.8mm STERLING GATOR BLADE

27,645.00 27,645.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด บริษัท เมดิไทม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002983 16 พ.ย. 65 - -

10829 Proximal Lateral Tibial Plate 4H, RT 

3.5mm Locking Screw 44mm 3.5mm 

Locking Screw 55mm 3.5mm Locking 

Screw 65mm 3.5mm Locking Screw 

75mm 3.5mm Locking Screw 70mm

26,322.00 26,322.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002984 16 พ.ย. 65 - -

10830 PFNA Set 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002985 16 พ.ย. 65 - -

10831 EXETER V40 STEM 35.5mm V40 FEM 

HEAD ORTHINOX 28-0 UHR BIPOLAR 

28x46mm 200MM BREAKAWAY 

FEMORAL NOZZLE 180 GRAM CEMENT 

CARTRIDGE ANTI BONE CMT 

RADIOPAGUE

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002986 16 พ.ย. 65 - -

10832 Proximal humerus short 3h Cortical 

screw, 3.5x24mm Locking Head Screw, 

3.5x22mm, Locking Head Screw, 

3.5x28mm, Locking Head Screw, 

3.5x36mm, Locking Head Screw, 

3.5x38mm, Locking Head Screw, 

3.5x40mm, Locking Head Screw, 

3.5x32mm,

23,350.00 23,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002987 16 พ.ย. 65 - -

หนา้ 1187



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10833 Tomofix plate 3h twin lock Locking 

Head Screw, 5.0x60mm, Locking Head 

Screw, 5.0x65mm, Locking Head 

Screw, 5.0x70mm, Locking Head 

Screw, 5.0x40mm,

20,200.00 20,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002988 16 พ.ย. 65 - -

10834 Proximal Humeral LCP 3.5, short, 3H, 

PT 3.5 Cortex screw Fully Threaded 

x30mm Locking Screws, self-tapping, 

3.5x34mm, Locking Screws, self-

tapping, 3.5x40mm, Locking Screws, 

self-tapping, 3.5x46mm,

28,550.00 28,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002989 16 พ.ย. 65 - -

10835 Locking Medial Proximal Tibia plate, 

RT, Proximal Lateral Tibia LCP, RT, 

10H, PT 3.5 Cortex screw Fully 

Threaded x30mm Locking Screws, self-

tapping, 3.5x28mm, Locking Screws, 

self-tapping, 3.5x32mm, Locking 

Screws, self-tapping, 3.5x34mm, 

Locking Screws, self-tapping, 

3.5x50mm, Locking Screws, self-

tapping, 3.5x75mm, Locking Screws, 

self-tapping, 3.5x80mm, Locking 

Screws, self-tapping, 3.5x30mm, 

Locking Screws, self-tapping, 

3.5x36mm, Locking Screws, self-

tapping, 3.5x70mm,

54,950.00 54,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002990 16 พ.ย. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10836 CPT 12/14 STEM SIZE 1 COCR METAL 

BALL HEAD 22/14 M BIPOLAR METAL 

SHELL 42MM OD LINER ASSY 42/43 

OD X22ID MEDULLARY PLUG SIZE 3.5, 

15MM OPTIVAC HIP SET HI-FATIGUE 

BONE CEMENT G 1x4G

40,125.00 40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002991 16 พ.ย. 65 - -

10837 CPT 12/14 STEM SML COCR ZB 12/14 

COCR HD 28mm X +0 BIPOLAR METAL 

SHELL 46MM OD LINER ASSY 44/45/46 

OD X28ID MEDULLARY PLUG SIE 2.5, 

12MM OPTIVAD HIP SET HI-FATIGUE 

BONE CEMENT G 1x4G

40,125.00 40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002992 16 พ.ย. 65 - -

10838 CPT 12/14 STEM SIZE 1 COCR ZB 

12/14 COCR HD 22.2mm X -2 BIPOLAR 

METAL SHELL 42MM OD LINER ASSY 

42/43 OD X22ID MEDULLARY PLUG 

W/OUT DRAIN 4 OPTIVAC HIP SET HI-

FATIGUE BON CEMENT G 1x4G

40,125.00 40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002993 16 พ.ย. 65 - -

10839 ตรายางและตรายางหมึกในตัว 2,920.00 2,920.00 เฉพาะเจาะจง ราน เสียงศักดิ์บลอค ชลบุรี ราน เสียงศักดิ์บลอค ชลบุรี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002994 17 พ.ย. 65 - -

10840 คาเติมน้ํายาแอร รถบัสทะเบียน 40-1011 ชบ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง วรวุฒิ จันททิมโอภาส วรวุฒิ จันททิมโอภาส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002995 17 พ.ย. 65 - -

10841 เครื่องชวยหายใจความดันบวก Ten 20 oz. 

Jar3-Pack

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน) เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002996 17 พ.ย. 65 - -

10842 Plamaflux P2dry 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002997 17 พ.ย. 65 - -

10843 ตรายาง จํานวน 32 อัน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน แสนสุข กราฟฟค ราน แสนสุข กราฟฟค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000002998 17 พ.ย. 65 - -
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10844 ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 5,671.00 5,671.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศแสง

ทอง วิศวกรรม

หางหุนสวนจํากัด วงศแสงทอง 

วิศวกรรม

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003002 15 พ.ย. 65 - -

10845 ชุดสูท 21,700.00 21,700.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ บีลอง หางหุนสวนสามัญ บีลอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003003 16 พ.ย. 65 - -

10846 เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003004 17 พ.ย. 65 - -

10847 ราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง โกมล ฤทธิ์งาม โกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003005 17 พ.ย. 65 - -

10848 ซื้อวัสดุ สําหรับใชในการจัดโครงการ 999.08 999.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003006 17 พ.ย. 65 - -

10849 ซักอบรีดผาปูโตะ 8 ผืน 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ราน สีหาดี ซัก อบ รีด ราน สีหาดี ซัก อบ รีด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003007 17 พ.ย. 65 - -

10850 ของรางวัล 2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ท

เวิรค จํากัด

บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003008 17 พ.ย. 65 - -

10851 ตูเหล็กแบบ 2 บาน ชั้นวางของเหล็ก ชั้นวาง

ของเหล็ก

86,600.00 86,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดเกาหลัก

เฟอรนิเจอร

หางหุนสวนจํากัดเกาหลัก

เฟอรนิเจอร

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003009 18 พ.ย. 65 - -

10852 ตลับหมึกโทนเนอร สีดํา 1 กลอง ตลับหมึก

โทนเนอร สีเหลือง 1 กลอง ตลับหมึกโทน

เนอร สีชมพู  1 กลอง

10,860.00 10,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003012 18 พ.ย. 65 - -

10853 วัสดุอื่น-กาวโพลียูรีเทน จํานวน 2 หลอด 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ ราน ไพรเวชคาวัสดุ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003014 17 พ.ย. 65 - -

10854 หนังสือภาษาไทย (ตามรายการประกอบแนบ) 12,555.00 12,555.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สถาพร บุคส จํากัด บริษัท สถาพร บุคส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003018 18 พ.ย. 65 - -

10855 คาเสื้อ สําหรับจัดโครงการ 53,370.00 53,370.00 เฉพาะเจาะจง ราน บูรพา SPORT ราน บูรพา SPORT เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003019 18 พ.ย. 65 - -

10856 น้ําดื่ม จํานวน 100 ถัง 3,500.00 3,500 บาท เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย รานสุภรณทิพย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003020 18 พ.ย. 65 - -

10857 คาถายเอกสาร A4 จํานวน 45,000 หนา 18,000.00 18,000 บาท เฉพาะเจาะจง ราน พรอมพรรณ เซอรวิส ราน พรอมพรรณ เซอรวิส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003021 18 พ.ย. 65 - -
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10858 คายาและเวชภัณฑ สําหรับจัดโครงการ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003022 18 พ.ย. 65 - -

10859 คาถวยรางวัล สําหรับจัดโครงการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานเสียงศักดิ์บล็อค รานเสียงศักดิ์บล็อค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003023 18 พ.ย. 65 - -

10860 คาเหรียญรางวัล สําหรับจัดโครงการ 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง รานเสียงศักดิ์บล็อค รานเสียงศักดิ์บล็อค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003024 18 พ.ย. 65 - -

10861 คาวัสดุอุปกรณ สําหรับจัดโครงการ 11,185.00 11,185.00 เฉพาะเจาะจง รานจําหนายอุปกรณกีฬา

เทนนิส แบดมินตัน บางแสน

 บริษัท แอคทีฟ เนชั่น จํากัด

บริษัท มิสเตอร.ด.ีไอ.วาย.

(กรุงเทพ) จํากัด นางสาว

สายยวญ จันทรเทศ

รานทองดี นางสาววรรณา 

แมโพสพ รานสุมิตรา ตลาด

หนองมน รานน้ําแข็ง JB @

หาดวอน บริษัท สยามแม็ค

โคร จํากัด (มหาชน) รานสุ

ทัศพลาสติก บริษัท เอก-ชัย

ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด

รานจําหนายอุปกรณกีฬาเทนนิส 

แบดมินตัน บางแสน บริษัท แอค

ทีฟ เนชั่น จํากัด

บริษัท มิสเตอร.ด.ีไอ.วาย.

(กรุงเทพ) จํากัด นางสาวสายยวญ

 จันทรเทศ

รานทองดี นางสาววรรณา แม

โพสพ รานสุมิตรา ตลาดหนองมน 

รานน้ําแข็ง JB @

หาดวอน บริษัท สยามแม็คโคร 

จํากัด (มหาชน) รานสุทัศพลาสติก

 บริษัท เอก-ชัย

ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003025 18 พ.ย. 65 - -

10862 สแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย 29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003026 18 พ.ย. 65 - -

10863 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003027 18 พ.ย. 65 - -

10864 ซอมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 บีทียู 8,667.00 8,667.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003028 18 พ.ย. 65 - -

10865 ซอมรถสวัสดิการ หมายเลข 6 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง ราน แสนสุขการยาง ราน แสนสุขการยาง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003029 18 พ.ย. 65 - -
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10866 เชาเหมาบริการรถยนต 6 ลอ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงทอง ฟกกลัด นางสาวแสงทอง ฟกกลัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003030 18 พ.ย. 65 - -

10867 คาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 3 รายการ 342.40 342.40 เฉพาะเจาะจง ราน ไถเส็ง ราน ไถเส็ง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003031 18 พ.ย. 65 - -

10868 วัสดุสําหรับทําความสะอาด และวัสดุในการ

ตัดห

3,819.90 3,819.90 เฉพาะเจาะจง ราน ไถเส็ง ราน ไถเส็ง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003032 18 พ.ย. 65 - -

10869 เชาเหมาบริการรถยนตตู จํานวน 1 เที่ยว 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดิเรก อําไพผล นายดิเรก อําไพผล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003033 18 พ.ย. 65 - -

10870 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง) 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง ธัณยจิรา ไชยภริพัฒน ธัณยจิรา ไชยภริพัฒน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003034 18 พ.ย. 65 - -

10871 วัสดุอื่น 1,190.91 1,190.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003035 18 พ.ย. 65 - -

10872 ฐานขอมูล Micromedex 573,000.00 573,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุคโปรโมชั่น แอนด 

เซอรวิส จํากัด

บริษัท บุคโปรโมชั่น แอนด 

เซอรวิส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003036 18 พ.ย. 65 - -

10873 เชาหองประชุม 26,400.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางแสนบีชรีสอรท 

จํากัด

บริษัท บางแสนบีชรีสอรท จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003041 15 พ.ย. 65 - -

10874 จัดซื้อหมึกพิมพเลเซอร 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003042 18 พ.ย. 65 - -

10875 ถุงหูหิ้วขนาด 6*14 จํานวน 120 หอ 17,100.00 17,100.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003043 18 พ.ย. 65 - -

10876 น้ําสมสายชู จํานวน 12 แกลลอน 804.00 804.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003044 18 พ.ย. 65 - -

10877 กลองใสเอกสาร จํานวน 24 อัน 14,160.00 14,160.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003045 18 พ.ย. 65 - -

10878 แกวยาน้ํา จํานวน 24 โหล ,แกวยาเม็ด 2,592.00 2,592.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร 

จํากัด

บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003046 18 พ.ย. 65 - -

10879 กระดาษสติ๊กเกอร ขนาด A4 แบบสะทอนแสง 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003047 18 พ.ย. 65 - -

10880 Blue pad 45*90 cm จํานวน 500 หอ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอ็ม.พี.ว.ี จํากัด บริษัท  เอ็ม.พี.ว.ี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003048 18 พ.ย. 65 - -
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10881 เปลี่ยนอะไหล (1งาน @ 11,641.60 บาท) 

งานไลระบบ (1งาน @ 4,922 บาท)

16,563.60 16,563.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง 

จํากัด

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003049 18 พ.ย. 65 - -

10882 Granulox Spray 10% 2 ml จํานวน 12 

กลอง

48,792.00 48,792.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003050 18 พ.ย. 65 - -

10883 Mersilk 7/0,45cm เข็มคู 8 mm คัดติ้ง 6,099.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003051 18 พ.ย. 65 - -

10884 Skin stapler จํานวน 120 ตัว 33,119.50 33,119.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003052 18 พ.ย. 65 - -

10885 5702-Colostomy bag 70 

mm.(Convatec)

33,255.60 33,255.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003053 18 พ.ย. 65 - -

10886 ซื้อยา Doxazosin 4 mg tablet จํานวน 

1000

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003054 18 พ.ย. 65 - -

10887 ซื้อยา Salbutamol 2 mg/5 ml syrup 60

 ml

1,540.80 1,540.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003055 18 พ.ย. 65 - -

10888 ซื้อยา Epoetin alfa 10000 iu/1 ml 27,285.00 27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003056 18 พ.ย. 65 - -

10889 ซื้อยา Phosphate 8.7% injection 20 ml 5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003057 18 พ.ย. 65 - -

10890 ซื้อยา Esmolol 100 mg/10 ml injection 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด บริษัท มาสุ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003058 18 พ.ย. 65 - -

10891 ซื้อยา loversol 300 mgl/ml 50 ml จํานวน 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003059 18 พ.ย. 65 - -

10892 ซื้อยา Insulin aspart 100u/ml 3 ml 88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003060 18 พ.ย. 65 - -

10893 ซื้อยา Vitamin D3 0.25 mcg capsule 

จํานวน

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติ

คอล (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล 

(ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003061 18 พ.ย. 65 - -

10894 ซื้อยา Simethicone 40 mg/0.6 ml drop 

15

3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด บริษัท อารเอ็กซ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003062 18 พ.ย. 65 - -
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10895 น้ํายาซักผาขนาดบรรจุ 20 ลิตร น้ํายาฆาเซื้อ

ขจัดกลิ่นคาวผาขนาด 20 ลิตร น้ํายาขจัด

คราบสกปรกซักผาสีและผาขาว น้ํายาขจัด

คราบไขมัน ขนาดบรรจุ 20 ลิตร

62,060.00 62,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารดี เคมีคอล 

จํากัด

บริษัท ซีอารดี เคมีคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003063 18 พ.ย. 65 - -

10896 ซื้อยา Milk of Magnesia 240 ml 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003064 18 พ.ย. 65 - -

10897 ซื้อยา Magnesium (OH) 7-8.5% 60 ml 

susp

1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003065 18 พ.ย. 65 - -

10898 ซื้อยา Trihexyphenidyl 5 mg tablet 

จํานวน

3,381.20 3,381.20 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003066 18 พ.ย. 65 - -

10899 ผงซักเครื่อง  จํานวน 10 กลอง น้ํายาปรับผา

นุม  จํานวน 20 ถัง

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร

เทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003067 18 พ.ย. 65 - -

10900 ซื้อยา Vitamin B complex tablet จํานวน 43,870.00 43,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003068 18 พ.ย. 65 - -

10901 ซื้อยา Donepezil 10 mg orodispersible 34,999.70 34,999.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003069 18 พ.ย. 65 - -

10902 ซื้อยา dT vaccine 0.5 ml injection จํานวน 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003070 18 พ.ย. 65 - -

10903 ซื้อยา Enterovirus Type 71 Inactivated 71,904.00 71,904.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003071 18 พ.ย. 65 - -

10904 ซื้อยา Vitamin C 500 mg tab 15 เม็ด/

หลอด

22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003072 18 พ.ย. 65 - -

10905 Chiba 18Gx15cm 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิเทคเทรดดิ้ง จํากัด บริษัท เมดิเทคเทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003073 18 พ.ย. 65 - -

10906 ซื้อยา Vitamin B 6 100 mg tablet จํานวน 20,000.01 20,000.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท จรูญเภสัช จํากัด บริษัท จรูญเภสัช จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003074 18 พ.ย. 65 - -

10907 ซื้อยา Furosemide 250 mg/25 ml 8,132.00 8,132.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003075 18 พ.ย. 65 - -

10908 คาซอมแซมบํารุงรักษารถเข็น รายการ 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไอที เอเวอรรีติง ราน ไอที เอเวอรรีติง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003076 18 พ.ย. 65 - -
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10909 ซื้อยา Carbocysteine 100 mg/5 ml syrup 2,822.65 2,822.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท สามัคคีเภสัช จํากัด บริษัท สามัคคีเภสัช จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003077 18 พ.ย. 65 - -

10910 ซื้อยา Terbutaline 0.5 mg/1 ml injection 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.

เอส แลบบอเรตอรี่

หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.เอส 

แลบบอเรตอรี่

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003078 18 พ.ย. 65 - -

10911 ซื้อยา Nitroglycerine 50 mg/10 ml 11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญ

ฟารมาซี

หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003079 18 พ.ย. 65 - -

10912 ซื้อยา Mosapride 5 mg tablet จํานวน 60 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003081 18 พ.ย. 65 - -

10913 ซื้อยา Methylergometrine 0.2 mg/ml 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.

เอส แลบบอเรตอรี่

หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.เอส 

แลบบอเรตอรี่

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003082 18 พ.ย. 65 - -

10914 ซื้อยา Carbetocin 100 mcg/ml injection 54,570.00 54,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003083 18 พ.ย. 65 - -

10915 ซื้อยา Aminodarone 150 mg/3 ml 

injection

27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003084 18 พ.ย. 65 - -

10916 ซื้อยา Quetiapine 25 mg tablet จํานวน 

400

64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด บริษัท เมดไลน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003085 18 พ.ย. 65 - -

10917 ซื้อยา Acetylcysteine 600 mg 10 

tab/tube

98,600.50 98,600.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003086 18 พ.ย. 65 - -

10918 ซื้อยา Ursodeoxycholic acid 250 mg 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003087 18 พ.ย. 65 - -

10919 ซื้อยา Hydrocortisone 10 mg tablet 

จํานวน

56,710.00 56,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003088 18 พ.ย. 65 - -

10920 ซื้อยา Coal tar 81-86% solution 1 lb 11,641.60 11,641.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ 

(1985) จํากัด

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ (1985) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003089 18 พ.ย. 65 - -

10921 ซื้อยา Metronidazole 400 mg tablet 

จํานวน

5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003090 18 พ.ย. 65 - -

10922 ซื้อยา Hista Oph eye drop 10 ml จํานวน 11,700.00 11,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003091 18 พ.ย. 65 - -

10923 ซื้อยา Hydrochlorothiazide 25 mg tablet 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส 

(1979)จํากัด

บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส 

(1979)จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003092 18 พ.ย. 65 - -
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10924 ซื้อยา Glycopyrrolate 0.2 mg/ml 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด บริษัท มาสุ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003093 18 พ.ย. 65 - -

10925 ซื้อยา Enoxaparin 6000 iu/0.6 ml 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003094 18 พ.ย. 65 - -

10926 ซื้อยา Sumatriptan succinate 50 mg 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003095 18 พ.ย. 65 - -

10927 ซื้อยา Spironolactone 25 mg tablet 

จํานวน

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003096 18 พ.ย. 65 - -

10928 ซื้อยา fosfomycin Trometamol 

Granules 3

24,396.00 24,396.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003097 18 พ.ย. 65 - -

10929 ซื้อยา Urea 20% cream 35 g จํานวน 100 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003098 18 พ.ย. 65 - -

10930 ซื้อยา Sucralfate gel 1 g per 5 ml 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003099 18 พ.ย. 65 - -

10931 ซื้อยา Sucralfate 1 gm/5 ml suspention 39,376.00 39,376.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003100 18 พ.ย. 65 - -

10932 ซื้อยา Povidone lodine Solution 30 ml 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003101 18 พ.ย. 65 - -

10933 ซื้อยา Rebamipide 100 mg tablet จํานวน 93,860.40 93,860.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003102 18 พ.ย. 65 - -

10934 ซื้อยา Immuplex Plain 1 kg/bag จํานวน 

15

23,250.03 23,250.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003103 18 พ.ย. 65 - -

10935 ซื้อยา Paracetamol 120 mg/5 ml 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003104 18 พ.ย. 65 - -

10936 ซื้อยา Diltiazem 120 mg capsule จํานวน

 60

17,590.80 17,590.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003105 18 พ.ย. 65 - -

10937 ซื้อยา Minoxidil 5% solution spray 60 

ml

16,250.00 16,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด บริษัท โปลิฟารม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003106 18 พ.ย. 65 - -

10938 ซื้อยา Phenytoin 250 mg/5 ml ml in 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีเอส มารเก็ตติ้ง 

จํากัด

บริษัท เอวีเอส มารเก็ตติ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003107 18 พ.ย. 65 - -
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10939 ตัวอยางสัตวน้ํา จํานวน 14 รายการ 30,600.00 30,600.00 เฉพาะเจาะจง มาณพ ยงยืน มาณพ ยงยืน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003109 18 พ.ย. 65 - -

10940 SILAGUM MONO AM 2x50ml SILAGUM 

AM LIGHT FAST SH-S-DK 8X TRAY 

ADHESIVE 1x10ml #909394

9,575.00 9,575.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอรด คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท แอคคอรด คอรปอเรชั่น 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003113 17 พ.ย. 65 - -

10941 Vitapex จํานวน 1 ea 2,490.00 2,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร พี เดนท จํากัด บริษัท วี อาร พี เดนท จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003114 17 พ.ย. 65 - -

10942 ADVANCED DSP TIP ILM FORCEPS 25+ 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003115 17 พ.ย. 65 - -

10943 ADVANCE DSP TIP CURVED ADVANCED 

DSP TIP 25+ MAXGRIP FORCEPS

48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003116 17 พ.ย. 65 - -

10944 1. ยางวงรัดของ 500 กรัม จํานวน 10 แพค 6,180.00 6,180.00 เฉพาะเจาะจง ปาบวย ของชํา ปาบวย ของชํา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003117 17 พ.ย. 65 - -

10945 4.0mm OVER BUR REDUCED HOOD 

4.2mm STERLING GREAT WHITE 

4.5mm GENESYS CROSSFT SUTURE 

ANCHOR ARTHROCOPE INFLOW/ 

OUTFLOW TUBING 4.8mm STERLING 

GATOR BLADE

24,882.00 24,882.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด บริษัท เมดิไทม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003118 17 พ.ย. 65 - -

10946 SUTUREFIX ULTRA AHR S 2 UB STR CB 

BLU MULTFIX S ULTRA 5.5mm 

FIXATION DEVICE FIRSTPASS MINI 

STRAIGHT

42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003119 17 พ.ย. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10947 Distal Tibia Locking Plate, posterlor Lt 

2.7mm Variable Locking Screw 28mm 

2.7mm Variable Locking Screw 32mm 

2.7mm Variable Locking Screw 36mm 

2.7mm Variable Locking Screw 38mm 

2.7mm Variable Locking Screw 40mm 

3.5mm Variable Locking Screw 28mm 

3.5mm Variable Locking Screw 34mm 

3.5mm Variable Locking Screw 38mm 

3.0/ 4.0mm HCC Screw 24mm 3.0/ 

4.0mm HCC Screw 28mm

41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทเส กรุป จํากัด บริษัท ไทเส กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003120 17 พ.ย. 65 - -

10948 ApolloRF MP 90, Probe Shaver Blades 

Sabre, 3.8mmx13cm #2 FiberWire, 2 

strands (1 blue,

16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003121 17 พ.ย. 65 - -

10949 CANNULATED LAG SCREW: D3mm, 

L34mm CANNULATED LAG SCREW: 

D3mm, L36mm

14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิค

วิปเมนท (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิควิป

เมนท (ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003122 17 พ.ย. 65 - -

10950 Corkscrew suture Anchor 5.0x15.5mm 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003123 17 พ.ย. 65 - -

10951 V foot distal lat fibular plate 8h 

Locking Screw T10, Full Thread, 

3.5mm/ Locking Screw T10, Full 

Thread, 3.5mm/ Locking Screw T10, 

Full Thread, 3.5mm/

28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003124 17 พ.ย. 65 - -

10952 4.8mm STERLING GATOR BLADE CUDA 

BLADE 4.2mm GATOR BLADE 3.5mm

13,482.00 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด บริษัท เมดิไทม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003125 17 พ.ย. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10953 CANNULATED HEADLESS SCREW: 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิค

วิปเมนท (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิควิป

เมนท (ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003126 17 พ.ย. 65 - -

10954 LCP Proximal Medial Tibia 3.5mm 6H, 

RT 3.5mm Locking Screw 26mm With 

Hex 3.5mm Locking Screw 30mm With 

Hex 3.5mm Locking Screw 35mm With 

Hex 3.5mm Locking Screw 50mm With 

Hex 3.5mm Locking Screw 65mm With 

Hex 3.5mm Locking Screw 75mm With 

Hex 3.5mm Locking Screw 80mm With 

Hex 3.5mm Cortex Screw 34mm With 

Hex

28,569.00 28,569.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003127 17 พ.ย. 65 - -

10955 Distal Femoral LCP 7 Hole Left 5.0mm 

Locking Screw 38mm 5.0mm Locking 

Screw 40mm 5.0mm Locking Screw 

42mm 5.0mm Locking Screw 80mm 

5.0mm Locking Screw 85mm

33,170.00 33,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003128 17 พ.ย. 65 - -

10956 4.5mm LCP Narrow 6 Hole 4.5mm 

Cortex Screw 26mm 5.0mm Locking 

Screw 22mm 5.0mm Locking Screw 

26mm

21,721.00 21,721.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003129 17 พ.ย. 65 - -

10957 SUPER TURBO VAC WITH INTEGRATED 

CABLE MULTIFIX S ULTRA 5.5mm 

FIXATION DEVICE

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003131 17 พ.ย. 65 - -

10958 SUPER TURBO VAC WITH INTEGRATED 

CABLE TF ULTRA 5.5mm PLLA/ HA 

MULTIFIX S ULTRA 5.5mm FIXATION 

DEVICE

46,600.00 46,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003132 17 พ.ย. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10959 Suture Needle AS-140-6 รุน 6401 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซิมอินเตอรคอร

ปอรเรชั่น จํากัด

บริษัท แม็กซิมอินเตอรคอรปอร

เรชั่น จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003133 17 พ.ย. 65 - -

10960 TIBIAL SZ 2 RT LGN XLPE DISHED ISRT 

SZ 1-2 13 LGN XLPE DISHED ISRT SZ 1-

2 15 RALLY MV AB BONE CEMENT 40G 

G2

37,400.00 37,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003134 17 พ.ย. 65 - -

10961 ANTHEM FEMORAL CR COCR SZ 3 RT 

ANTHEM TIBIAL BASE PLATE SZ 1 RT 

ANTHEM CR HF INSERT SZ 1-2 9mm 

RALLY MV AB BONE CEMENT 40G G2

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003135 17 พ.ย. 65 - -

10962 Jade PTA Balloon Dilatation Catheter 11,700.00 11,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปแคร จํากัด บริษัท ฮอสปแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003136 17 พ.ย. 65 - -

10963 TISSEEL 2ml Fibrin Sealant with 

HEMOPATCH BICARB 2.7x2.7cm

16,585.00 16,585.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003137 17 พ.ย. 65 - -

10964 POSIDONE SCRUB จํานวน 60 ขวด 

Q-BAC 4 LIQUID SOAP จํานวน 36 ขวด

56,640.00 56,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003138 17 พ.ย. 65 - -

10965 คาบริการสลายนิ่วดวย ESWL 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย 

เซอรวิสเซส จํากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย 

เซอรวิสเซส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003139 17 พ.ย. 65 - -

10966 Ti-Mini Straight Plate 16 Hole Rigid Ti-

Mini Screws 2.0x4mm Ti-Mini Screws 

2.0x5mm Ti-Mini Screws 2.0x6mm Ti-

Mini Screws 2.0x10mm

3,980.00 3,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณ เมดิคอล 

ซัพพลาย จํากัด

บริษัท สุวรรณ เมดิคอล ซัพพลาย

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003140 17 พ.ย. 65 - -

10967 RADIFO GUIDE WIRE M 0.035x150cm 

ANGLE

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003141 17 พ.ย. 65 - -

10968 ENDOPATH PROBE PLUS II HANDLE 

ENDOPATH PROBE PLUS II HANDLE

97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003142 17 พ.ย. 65 - -

10969 HISTOACRYL B 0, 5ml 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003143 17 พ.ย. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

10970 คาใชจายสําหรับกิจกรรมนิสิต 5,882.00 5882.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

ราน Nut Florist

ราน วาย ที เค เซ็นเตอร

รานเอส เอส เซอรวิส แอนด

 ซัพพลาย

ราน IGEEPack

ราน PD บรรจุภัณฑ

รานสักทองคู

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

ราน Nut Florist

ราน วาย ที เค เซ็นเตอร

รานเอส เอส เซอรวิส แอนด ซัพ

พลาย

ราน IGEEPack

ราน PD บรรจุภัณฑ

รานสักทองคู

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003144 18 พ.ย. 65 - -

10971 เพื่อใชเปนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 242,570.00 242570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุคโปรโมชั่น แอนด 

เซอรวิส จํากัด

บริษัท บุคโปรโมชั่น แอนด 

เซอรวิส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003145 18 พ.ย. 65 - -

10972 หนังสือนิทานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม คา

วัสดุอุปกรณ

13,890.00 13,890.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.

พานิช

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003146 18 พ.ย. 65 - -

10973 วัสดุอุปกรณ 7,630.00 7,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท สยามแมคโคร จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003147 18 พ.ย. 65 - -

10974 ขอซื้อเวชภัณฑที่มิใชยาจํานวน 6 รายการ 28,790.00 28,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003148 21 พ.ย. 65 - -

10975 เครื่องสํารองไฟฟา 1000 KVA เครื่องสํารอง

ไฟฟา 800 VA

15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003152 21 พ.ย. 65 - -

10976 คาซอมแซมเครื่องปรับอากาศภายในวิทยาลัย 40,339.00 40,339.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส 

จํากัด

บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003155 21 พ.ย. 65 - -

10977 คาซอมแซมโถปสสาวะหองน้ําชาย และขาโตะ 2,839.00 2,839.00 เฉพาะเจาะจง สมพล สมพร สมพล สมพร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003156 21 พ.ย. 65 - -

10978 คาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอรเจาหนาที่ 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003157 21 พ.ย. 65 - -
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10979 งานซอมแซมเครื่องปรับอากาศขนาด 25000

 BTU งานซอมแซมเครื่องปรับอากาศขนาด 

25000 BTU งานซอมแซมเครื่องปรับอากาศ

ขนาด 36000 BTU งานซอมแซม

เครื่องปรับอากาศขนาด 36000 BTU

36,400.00 36,400.00 เฉพาะเจาะจง วุฒิศักดิ์ สุวรรณการ วุฒิศักดิ์ สุวรรณการ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003159 21 พ.ย. 65 - -

10980 ซอมลิฟต อาคารศรีนครินทร จํานวน 1 ตัว 7,950.10 7,950.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ แอนด ฟูจิ 

จํากัด

บริษัท ว.เกียรติ แอนด ฟูจิ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003160 21 พ.ย. 65 - -

10981 คาเชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่อง 77,468.00 77,468.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003161 21 พ.ย. 65 - -

10982 ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร

ไพรส จํากัด

บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอรไพรส 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003162 21 พ.ย. 65 - -

10983 วัสดุอื่น 2,876.16 2,876.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูแอนดวี โฮลดิ้ง 

(ไทยแลนด) จํากัด

บริษัท ยูแอนดวี โฮลดิ้ง (ไทย

แลนด) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003163 21 พ.ย. 65 - -

10984 ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 42,500.40 42,500.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส 

จํากัด

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003164 21 พ.ย. 65 - -

10985 ของที่ระลึก (ชุดอาหารทะเลแหง) 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิภาพร พรายน้ํา นางสาวทิภาพร พรายน้ํา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003167 18 พ.ย. 65 - -

10986 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 1,690.00 1,690 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003168 21 พ.ย. 65 - -

10987 วัสดุอื่น 11,170.80 11,170.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส 

จํากัด

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003169 21 พ.ย. 65 - -

10988 ซอมแซมรถยนตคณะฯ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ราน สมคิดแอร ราน สมคิดแอร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003170 21 พ.ย. 65 - -

10989 ซื้อวัสดุสาย HDMI 13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอป

เมนท แอนด เซอรวิส จํากัด

บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเมนท 

แอนด เซอรวิส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003171 21 พ.ย. 65 - -

10990 คาจางเหมาบริการอื่น 5,320.00 5320.00 เฉพาะเจาะจง สมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน สมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003172 21 พ.ย. 65 - -

10991 ซอมแซมเครื่อง Projector ซอมแซมเครื่อง 

Projector

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอป

เมนท แอนด เซอรวิส จํากัด

บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเมนท 

แอนด เซอรวิส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003173 21 พ.ย. 65 - -
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10992 คาจางเหมาบริการอื่น 4,800.00 4800.00 เฉพาะเจาะจง สมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน สมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003174 21 พ.ย. 65 - -

10993 คาจางเหมาบริการอื่น 9,200.00 9200.00 เฉพาะเจาะจง สมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน สมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003175 21 พ.ย. 65 - -

10994 ARTHROSCOPE INLOW/ OUTFLOW 

TUBING HI-FI WHITE/ BLUE ULTRA 

HIGH MOLECULAR 4.2mm STERLING 

GREAT WHITE 10x30mm MATRYX 

INTERFEERENCE SCREW HERCULINE 

HIGH ST SUTURE

20,749.00 20,749.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด บริษัท เมดิไทม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003176 21 พ.ย. 65 - -

10995 Knotless T-Rope Syn-Desmosis Repr 

Locking Distal Fibula Plate, Low Profile 

Locking Screw, Titanium, Low Profile 

Locking Screw, Titanium, Low Profile 

Screw, 3.5mmx12mm, Low Profile 

Locking Screw, 3.5mmx12mm, Low 

Profile Locking Screw, Titanium,

57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003177 21 พ.ย. 65 - -

10996 2.0/ 2.3 TriLock Plate 3/6 Hole T, t1.3 

2.0 TriLock screw 12mm, HD6 2.0 

TriLock screw 14mm, HD6 2.0 TriLock 

screw 10mm, HD6 2.0 TriLock screw 

11mm, HD6

32,780.00 32,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิค

วิปเมนท (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิควิป

เมนท (ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003178 21 พ.ย. 65 - -

10997 ENDOBUTTON CL ULTRA, 15mm 

HEALICOIL RSB SA 4.75mm W/1 UT &1 

UB B ENDOBUTTON CL ULTRA, 10mm 

ULTRA FAST-FIX ASSEMBLY-CURVED 

SUTUREFIX ULTRA AHR S2 UB STR CB 

BLU TWINFIX TI 5.0 STR ANCHR W/2 

ULTRBRD S

73,900.00 73,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003179 21 พ.ย. 65 - -
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10998 จางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง ยุทธการ จุลสํารวล ยุทธการ จุลสํารวล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003185 21 พ.ย. 65 - -

10999 ตรายางหมึกในตัว จํานวน 7 อัน 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง ราน พรอมพรรณ เซอรวิส ราน พรอมพรรณ เซอรวิส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003186 21 พ.ย. 65 - -

11000 เครื่องพิมพเลเซอรขาว-ดํา 14,900.00 14,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003188 21 พ.ย. 65 - -

11001 วัสดุอื่น 5,970.00 5,970 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003189 21 พ.ย. 65 - -

11002 คาวัสดุอุปกรณ สําหรับการเรียนการสอน 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานดินสอ 26 ราน บานดินสอ 26 เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003190 21 พ.ย. 65 - -

11003 คาของที่ระลึก (กระเชาแบรนด) 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิวรรณ อินทร

ประสาท

นางสาวรวิวรรณ อินทรประสาท เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003192 21 พ.ย. 65 - -

11004 คาติดตั้งผลงาน จํานวน 23 ชิ้น 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิมรัง อินนอก นางสาวจิมรัง อินนอก เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003193 21 พ.ย. 65 - -

11005 คาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.ที.

แอร แอนด เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.ที.แอร 

แอนด เซอรวิส

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003195 21 พ.ย. 65 - -

11006 ซอมทอน้ําพรอมเปลี่ยนอุปกรณ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง วีระศักดิ์ โฉมจังหวัด วีระศักดิ์ โฉมจังหวัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003196 21 พ.ย. 65 - -

11007 วัสดุในการซอมแซม จํานวน 13 ชนิด 44,661.80 44661.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003197 21 พ.ย. 65 - -

11008 ตัวรับสัญญาณ Wifi (Wireless USB Adapter 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003198 21 พ.ย. 65 - -

11009 ซื้อยา Adapalene 0.1/Benzoly per. 2.5 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003199 21 พ.ย. 65 - -

11010 ซื้อยา Standardised Allergen Extract 35,845.00 35,845.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003200 21 พ.ย. 65 - -

11011 ซื้อยา 0.5% w/v Chlorhexidine 

Glucanate

57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003201 21 พ.ย. 65 - -

11012 ซื้อขวดแกวสีใส 60 ml (ฝาดําพรอมจุกใน) 8,040.00 8,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล 

จํากัด

บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003202 21 พ.ย. 65 - -
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11013 ซื้อยา Amoxycillin 500 mg capsule 

จํานวน

19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003203 21 พ.ย. 65 - -

11014 ซื้อยา Digoxin 0.25 mg tablet จํานวน 5 4,306.75 4,306.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003204 21 พ.ย. 65 - -

11015 ซื้อยา Ofloxacin 0.3% ear drop 5 ml 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003205 21 พ.ย. 65 - -

11016 ซื้อวัสดุ จํานวน 5 ชนิด 1,780.00 1,780.00 เฉพาะเจาะจง ราน ศรีราชา คอลล ซายน ราน ศรีราชา คอลล ซายน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003206 21 พ.ย. 65 - -

11017 ซื้อยา CAPD Baxter (4.25% Dex Low Cal) 8,549.30 8,549.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003207 21 พ.ย. 65 - -

11018 ซื้อยา FBC tablet (Fe+Folic+Vit.+Mineral 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปยน จํากัด บริษัท ยูโทเปยน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003208 21 พ.ย. 65 - -

11019 วัสดุ จํานวน 1 ชนิด 20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003209 21 พ.ย. 65 - -

11020 ซื้อยา Hepatitis A 80u/0.5 ml vaccine 56,000.38 56,000.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003210 21 พ.ย. 65 - -

11021 ซื้อยา Mirtazapine 30 mg tablet จํานวน 

10

17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส 

จํากัด

บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003211 21 พ.ย. 65 - -

11022 ซื้อยา Budesonide 200 mcg/puff Inhaler 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003213 21 พ.ย. 65 - -

11023 ซื้อยา Clindamycin 600 mg/4 ml 

injection

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003214 21 พ.ย. 65 - -

11024 ซื้อยา Valproate 500 mg tablet จํานวน 

300

90,522.00 90,522.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003215 21 พ.ย. 65 - -

11025 ซื้อยา Remdesivir 100 mg/20 ml 

injection

23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิค

แคร จํากัด

บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003216 21 พ.ย. 65 - -

11026 ซื้อยา Perphenazine 8 mg tablet จํานวน

 5

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003217 21 พ.ย. 65 - -
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11027 Paracetamol 325 mg tablet Ibuprofen 

oral susp 100 mg/ 5ml 60 ml 

Chlorpheniramine 2mg/ 5ml syr 60 ml

5,945.00 5,945.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตารแลบ (2517) 

จํากัด

บริษัท พาตารแลบ (2517) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003218 21 พ.ย. 65 - -

11028 Triamcinolone 0.1% w/w 1gm oral gel 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.

เอส แลบบอเรตอรี่

หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.เอส 

แลบบอเรตอรี่

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003219 21 พ.ย. 65 - -

11029 Cefotaxime 1 gm injection 4,547.50 4,547.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003220 21 พ.ย. 65 - -

11030 Pilocarpine 2% eye drop 15 ml 1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003221 21 พ.ย. 65 - -

11031 5-Fluorouracil 500 mg/ vial injection 

Glycopyrrolate 0.2mg/ ml injection

2,150.00 2,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด บริษัท มาสุ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003222 21 พ.ย. 65 - -

11032 Rivastigmine 13.3 mg/ 24hr 

transdermal

35,235.10 35,235.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003223 21 พ.ย. 65 - -

11033 วัสดุอื่น 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003225 21 พ.ย. 65 - -

11034 Heparin 500iu/ ml injection 5 ml 94,695.00 94,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003226 21 พ.ย. 65 - -

11035 Ivabradine 5 mg tablet 95,572.40 95,572.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003227 21 พ.ย. 65 - -

11036 Zoledronic acid 4mg/ 5 ml injection 15,000.01 15,000.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003228 21 พ.ย. 65 - -

11037 Flavoxate 100 mg tablet 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003229 21 พ.ย. 65 - -

11038 Mebeverine 135 mg tablet 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003230 21 พ.ย. 65 - -

11039 Vitamin D2 20000 iu capsule 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003231 21 พ.ย. 65 - -

11040 D 5 W 1000 ml 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003232 21 พ.ย. 65 - -
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11041 Mitomycin C 2 mg injection จํานวน 10 

Vial

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิค

แคร จํากัด

บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003233 21 พ.ย. 65 - -

11042 Amoxicillin tritydrate 600 mg+ 17,462.40 17,462.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003234 21 พ.ย. 65 - -

11043 Benzydamine HCI 3 mg/ ml spray 64,735.00 64,735.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003235 21 พ.ย. 65 - -

11044 Brimonidine Tartrate 0.2% eye drop 19,046.00 19,046.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003236 21 พ.ย. 65 - -

11045 Alcohol Rub 300ml +Hibi 0.5% 300 ml 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003237 21 พ.ย. 65 - -

11046 Berodual (Fenoterol HBr 50 mcg+ 75,756.00 75,756.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003238 21 พ.ย. 65 - -

11047 Etomidate 20mg/ 10 ml injection 4,943.40 4,943.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003239 21 พ.ย. 65 - -

11048 Fexofenadine 60 mg tablet 59,385.00 59,385.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003240 21 พ.ย. 65 - -

11049 Fenofibrate Micronized 200 mg capsule 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส 

(1979)จํากัด

บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส 

(1979)จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003241 21 พ.ย. 65 - -

11050 ปมลม ตําบลโขมง อําเภอทาใหม จังหวัด 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จูโนปม จํากัด บริษัท จูโนปม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003242 21 พ.ย. 65 - -

11051 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประม 66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003243 21 พ.ย. 65 - -

11052 จางเหมายานพาหนะ 20,500.00 20,500.00 เฉพาะเจาะจง โกมล ฤทธิ์งาม โกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003244 21 พ.ย. 65 - -

11053 ซื้อยา Rowatinex (Herb extract) capsule 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ

ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003245 21 พ.ย. 65 - -

11054 วัสดุสํานักงาน (11รายการ) 5,924.01 5,924.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003247 22 พ.ย. 65 - -

11055 แบตเตอรีN่-200 จํานวน 2 ลูก 17,600.00 17,600.00 เฉพาะเจาะจง ราน สินไทย 1 ราน สินไทย 1 เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003249 22 พ.ย. 65 - -
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11056 น้ําดื่ม 9ถัง 315.00 315.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มบานและสวน รานน้ําดื่มบานและสวน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003250 22 พ.ย. 65 - -

11057 ปายเวที สเตท 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003251 22 พ.ย. 65 - -

11058 จางเหมารถตูปรับอากาศ ไปกลับ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายไพศาล สะนิ นายไพศาล สะนิ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003252 22 พ.ย. 65 - -

11059 วัสดุอื่น 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง พรภินันท นิธิโรจนชลิตา พรภินันท นิธิโรจนชลิตา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003253 22 พ.ย. 65 - -

11060 คาจางเหมาบริการอื่น 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003254 22 พ.ย. 65 - -

11061 Beated Breathing tube with 

MR290/Adult

76,800.00 76,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จํากัด บริษัท สไปโร เมด จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003258 22 พ.ย. 65 - -

11062 ถังใสวัสดุมีคมติดเชื้อ ขนาด 23 ลิตร 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003259 22 พ.ย. 65 - -

11063 จางเหมาติดตั้งทอแกสออกซิเจน 26,065.20 26,065.20 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส.ไอ.เค

 เอ็นจิเนียริ่ง

หางหุนสวนจํากัด เอส.ไอ.เค เอ็นจิ

เนียริ่ง

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003260 22 พ.ย. 65 - -

11064 ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 23,599.92 23,599.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู อาร ไซเอนทิฟค 

จํากัด

บริษัท ยู อาร ไซเอนทิฟค จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003261 22 พ.ย. 65 - -

11065 คาจางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประยูร เมฆลอย นายประยูร เมฆลอย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003262 22 พ.ย. 65 - -

11066 น้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนพฤศจิกายน 65 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด 

(มหาชน),หางหุนสวนจํากัด 

นาจอมทอง

แกส

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคา

ปลีก จํากัด (มหาชน),หางหุนสวน

จํากัด นาจอมทอง

แกส

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003263 22 พ.ย. 65 - -
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11067 ADSON TISSUR FCPS FINE W/1x2T 120 

mm TC CRILE-WOOD NDL 

HLDRSTRSERR 145mm US-ARMY 

RETRAC 26x15/ 43x15-23x15/ 40x15 

SCALPEL HANDLE #3 125mm SCALPEL 

HANDLE #7 ENGLISH NO. 5 160mm 

SENN-MILLER RECTOR SH 8x7/ 

18x5.5mm

86,750.00 86,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003264 22 พ.ย. 65 - -

11068 จางเหมาบริการรถยนต 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง สิทธิ ทาทอง สิทธิ ทาทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003265 22 พ.ย. 65 - -

11069 ซื้อยา Mirtazapine 15 mg tablet จํานวน 

60

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟารมาซู

ติคอลส จํากัด

บริษัท พีเอ็มแอล ฟารมาซูติคอลส

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003266 22 พ.ย. 65 - -

11070 ซื้อยา Mupirocin 2% ointment 5 gm 

จํานวน

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สามัคคีเภสัช จํากัด บริษัท สามัคคีเภสัช จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003267 22 พ.ย. 65 - -

11071 ซื้อยา Silver sulfadiazine 1% cream 25 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด บริษัท อารเอ็กซ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003268 22 พ.ย. 65 - -

11072 ซื้อยา Silymarin 140 mg tablet จํานวน 

100

100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003269 22 พ.ย. 65 - -

11073 ซื้อยา Sodium Bicarbonate 300 mg 

tablet

17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003270 22 พ.ย. 65 - -

11074 ซื้อยา Symbicort 160+4.5/DTerbuhaler 

120

82,390.00 82,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003271 22 พ.ย. 65 - -

11075 ซื้อยา Liquid nutrition 2.0 kcal/ml 237 4,468.32 4,468.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003272 22 พ.ย. 65 - -

11076 ซื้อยา Mefenamic 250 mg capsule 

จํานวน 5

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟารแลบ 

จํากัด

บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003273 22 พ.ย. 65 - -

11077 ซื้อยา Ketoconazole 2% w/w cream 5 

gm

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003274 22 พ.ย. 65 - -

11078 ซื้อยา Enoxaparin 4000 iu/0.4 ml 93,090.00 93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003275 22 พ.ย. 65 - -
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11079 ซื้อยา Hydrogen peroxide 6% 450 ml 

จํานวน

2,618.88 2,618.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา 

จํากัด

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003276 22 พ.ย. 65 - -

11080 ซื้อยา Melatonin 2 mg tablet จํานวน 130 93,892.50 93,892.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003277 22 พ.ย. 65 - -

11081 ซื้อยา Fluticasone Furoate 100 mcg+ 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003278 22 พ.ย. 65 - -

11082 ซื้อยา Lidocaine 2% jelly 30 gm จํานวน 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003279 22 พ.ย. 65 - -

11083 ซื้อยา Roflumilast 500 mcg tablet 

จํานวน

34,668.00 34,668.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003280 22 พ.ย. 65 - -

11084 ซื้อยา Clonidine HCl 0.15 mg tablet 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003281 22 พ.ย. 65 - -

11085 ซื้อยา Atenolol 50 mg tablet จํานวน 150 15,750.00 15,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003282 22 พ.ย. 65 - -

11086 ซื้อยา Bisacodyl 5 mg tablet จํานวน 20 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติ

คอล จํากัด

บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติคอล 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003284 22 พ.ย. 65 - -

11087 สติ๊กเกอรพิมพตราสถาบัน (สีเขียว) ขนาด 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลูกา เทค จํากัด บริษัท พลูกา เทค จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003286 22 พ.ย. 65 - -

11088 ซื้อยา Phosphlipids 300 mg capsule 

จํานวน

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003287 22 พ.ย. 65 - -

11089 ซื้อยา CarboxyMethylCellulose NA 0.5% 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมา อินโนวา 

จํากัด

บริษัท ฟารมา อินโนวา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003288 22 พ.ย. 65 - -

11090 ซื้อยา Finasteride 5 mg tablet จํานวน 69,550.00 69,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003289 22 พ.ย. 65 - -

11091 ซื้อยา Lamivudine 150 mg tablet จํานวน 37,440.00 37,440.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003290 22 พ.ย. 65 - -

11092 ซื้อยา Peppermint oil 187 mg capsule 97,900.00 97,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล 

(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ

ไทย)จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003291 22 พ.ย. 65 - -

11093 ซื้อยา ORS for pediatic จํานวน 50 กลอง 5,450.00 5,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาม จํากัด บริษัท ซีฟาม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003292 22 พ.ย. 65 - -
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11094 ซื้อยา Ethyl alcohol 95% 18 litr จํานวน 5 5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003293 22 พ.ย. 65 - -

11095 ซื้อยา Insulin Ri 100u/ml 10 ml 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003294 22 พ.ย. 65 - -

11096 ซื้อยา Insulin NPH 100u/ml 10 ml 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003295 22 พ.ย. 65 - -

11097 ซื้อยา Paracetamol 1000 mg/100 ml 18,618.00 18,618.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโดไชนา เฮลท 

แคร จํากัด

บริษัท อินโดไชนา เฮลท แคร 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003296 22 พ.ย. 65 - -

11098 ซื้อยา Hepatitis A 160u/0.5ml vaccine 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003297 22 พ.ย. 65 - -

11099 ซื้อยา Bismuth Subsalicylate 524 mg 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาไลน จํากัด บริษัท ฟารมาไลน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003298 22 พ.ย. 65 - -

11100 ซื้อยา Tenofovir 300 mg+Efavirenz 600

 mg

80,460.00 80,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิค

แคร จํากัด

บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003299 22 พ.ย. 65 - -

11101 ซื้อยา Metformin 500 mg tablet จํานวน 

350

43,750.00 43,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003300 22 พ.ย. 65 - -

11102 ซื้อยา Water (sterile) 450 ml จํานวน 600 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จํากัด บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003301 22 พ.ย. 65 - -

11103 ซื้อยา Water (sterile) 1000 ml จํานวน 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003302 22 พ.ย. 65 - -

11104 ซื้อยา Poractant Alfa 1.5 ml/vial จํานวน 29,998.74 29,998.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร 

(ไทยแลนด) จํากัด

บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทย

แลนด) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003303 22 พ.ย. 65 - -

11105 ซื้อยา Yeast S.boulardii 282.5 mg 

powder

25,466.00 25,466.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003304 22 พ.ย. 65 - -

11106 ซื้อยา Triamcinolone 0.1 w/w lotion 30 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติ

คอล จํากัด

บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติคอล 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003306 22 พ.ย. 65 - -

11107 ซื้อยา Triamcinolone 0.02% 5 gm 

Cream

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003307 22 พ.ย. 65 - -

11108 ซื้อยา Ticagrelor 90 mg tablet จํานวน 30 28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003308 22 พ.ย. 65 - -
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11109 ซื้อยา Misoprostol 200 mcg tablet 

จํานวน

2,463.14 2,463.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003309 22 พ.ย. 65 - -

11110 ซื้อยา Perphenazine 16 mg tablet 

จํานวน 3

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปยน จํากัด บริษัท ยูโทเปยน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003310 22 พ.ย. 65 - -

11111 ซื้อยา Nicergoline 30 mg tablet จํานวน 94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003311 22 พ.ย. 65 - -

11112 ซื้อยา Silver sulfadiazine 1% cream 250 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด บริษัท อารเอ็กซ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003312 22 พ.ย. 65 - -

11113 ซื้อยา Sertraline 50 mg tablet จํานวน 

800

43,656.00 43,656.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003314 22 พ.ย. 65 - -

11114 ซื้อยา Tramadol 50 mg capsule จํานวน 

150

27,285.00 27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003315 22 พ.ย. 65 - -

11115 ซื้อยา Enzyme extract + herbs tablet 32,207.00 32,207.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003316 22 พ.ย. 65 - -

11116 ซื้อยา Poractant Alfa 1.5 ml/vial จํานวน 49,997.90 49,997.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร 

(ไทยแลนด) จํากัด

บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทย

แลนด) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003317 22 พ.ย. 65 - -

11117 มะนาวสด จํานวน 300 ผล 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพิทักษมะนาว รานพิทักษมะนาว เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003318 18 พ.ย. 65 - -

11118 น้ําแข็งหลอดเล็ก 660.00 660.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตมณี ชื่นศิริเวช นางสาวรัตมณี ชื่นศิริเวช เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003319 22 พ.ย. 65 - -

11119 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอาอาศ 1คัน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง โกมล ฤทธิ์งาม โกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003320 22 พ.ย. 65 - -

11120 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง โกมล ฤทธิ์งาม โกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003321 22 พ.ย. 65 - -

11121 หมึกพิมพเลเซอร 2 กลอง 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003322 22 พ.ย. 65 - -

11122 ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฎกระทรวง 73,883.50 73,883.50 

บาท

เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003323 22 พ.ย. 65 - -

11123 ซอมเครื่องปรับอากาศ ซอมเครื่องปรับอากาศ 12,900.00 12,900.00 เฉพาะเจาะจง สัตยา อินธิเดช สัตยา อินธิเดช เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003324 22 พ.ย. 65 - -
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11124 คาบริการ Google Workspace Business 

Plus

30,538.00 30,538.00 เฉพาะเจาะจง ชญานนท แมนเผือก ชญานนท แมนเผือก เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003325 22 พ.ย. 65 - -

11125 ซอมทอน้ําระบบ Water Softener 98,440.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีแอนดเอ พรี

ซิชั่น จํากัด

บริษัท เอ็นพีแอนดเอ พรีซิชั่น 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003326 22 พ.ย. 65 - -

11126 วัสดุอื่น 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.น้ํามันและการคาปลีก

 จํากัด (มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003327 22 พ.ย. 65 - -

11127 ซื้อยา Infant Food Allergic (ECH CMF) 2,471.70 2,471.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003328 22 พ.ย. 65 - -

11128 ซื้อยา Levodropropizine 6 mg/1 ml 

syrup

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร 

(ไทยแลนด) จํากัด

บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทย

แลนด) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003329 22 พ.ย. 65 - -

11129 ซื้อยา Acetylcysteine 100 mg/sachet 18,300.00 18,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003330 22 พ.ย. 65 - -

11130 ซื้อยา Propofol 200 mg/20 ml injection 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003331 22 พ.ย. 65 - -

11131 คาน้ํามันเชื้อเพลิง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคา

ปลีก จํากัด (มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003332 22 พ.ย. 65 - -

11132 ซื้อยา Lubricate Gel 5 gm จํานวน 100 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003333 22 พ.ย. 65 - -

11133 ซื้อยา Formaldehyde 38% 450 ml 

จํานวน 240

12,648.00 12,648.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา 

จํากัด

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003334 22 พ.ย. 65 - -

11134 วัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ 12,488.93 12,488.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003335 22 พ.ย. 65 - -

11135 คาของที่ระลึกใหกับวิทยากร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง ปราณี กลิ่นทวี นาง ปราณี กลิ่นทวี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003336 22 พ.ย. 65 - -

11136 คาจางถายเอกสารพรอมเขาเลม 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง รานตนบุญการพิมพ รานตนบุญการพิมพ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003337 22 พ.ย. 65 - -

11137 คาจางเหมาบริการอื่น 11,235.00 11235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พอลลูชั่นแคร จํากัด บริษัท พอลลูชั่นแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003338 22 พ.ย. 65 - -
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11138 วัสดุอื่น 1,400.00 1400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร แอด

วานซ จํากัด

บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003339 22 พ.ย. 65 - -

11139 วัสดุอื่น 5,350.00 5350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด บริษัท กิบไทย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003340 22 พ.ย. 65 - -

11140 วัสดุอื่น 5,992.00 5992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร (ไทย

แลนด) จํากัด

บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร (ไทยแลนด)

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003341 22 พ.ย. 65 - -

11141 วัสดุอื่น 14,637.60 14637.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003342 22 พ.ย. 65 - -

11142 วัสดุอื่น 49,508.90 49508.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003343 22 พ.ย. 65 - -

11143 สติ๊กเกอรสี (ตามรายการประกอบแนบ) 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด, หางหุนสวนจํากัด 

ชลบุรี ว.พาณิช

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด,

 หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พาณิช

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003344 22 พ.ย. 65 - -

11144 เพื่อเติมน้ํามันรถตูคณะฯ 7,700.00 7,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายทอง จํากัด หจก.วงศทรายทอง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003345 22 พ.ย. 65 - -

11145 เพื่อซอมแซมและบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศหอง109ตึกเดิม

3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บุญรวม ตากิ่มนอก บุญรวม ตากิ่มนอก เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003346 22 พ.ย. 65 - -

11146 วัสดุอื่น 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003347 22 พ.ย. 65 - -

11147 เพื่อจางปริ้นใบประกาศ,ปายอะคิลิค,แผนพับ 5,210.00 5,210.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอส.พี.พริ้นทช็อป ราน เอส.พี.พริ้นทช็อป เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003348 22 พ.ย. 65 - -

11148 จางเหมาบริการติดตั้งเดินสายสัญญาณUTP 

CA จางเหมาบริการติดตั้งเดินสายสัญญาณ

UTP CA

26,900.00 26,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003349 22 พ.ย. 65 - -

11149 เพื่อจัดซื้อน้ํายาลางจาน,น้ํายาลางหองน้ํา,

น้ํายาถูพื้น,ถุงขยะ

5,390.30 5,390.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีสตกรีนเทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท อีสตกรีนเทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003350 22 พ.ย. 65 - -

11150 วัสดุอื่น 1,085.00 1,085.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน,กมล 

การกุญแจ

น้ําดื่มบานและสวน,กมล การกุญแจ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003351 22 พ.ย. 65 - -

11151 จางเหมาบริการลางดูดฝุนรถตูคณะฯ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รักษรถคารแคร รักษรถคารแคร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003352 22 พ.ย. 65 - -
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หรือจาง
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

11152 วัสดุอื่น 4,987.00 4,987.00 เฉพาะเจาะจง ราน ผดุง บริการ

ราน เจียบฮวด

ราน ผดุง บริการ

ราน เจียบฮวด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003353 23 พ.ย. 65 - -

11153 หนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003354 22 พ.ย. 65 - -

11154 อาหารปรุงสําเร็จสําหรับเด็กเล็ก 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล มานพ นางสาวนฤมล มานพ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003355 21 พ.ย. 65 - -

11155 บริการซักแหงผาคลุมโตะและผาคลุมเกาอี 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนวอซ รานบางแสนวอซ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003356 22 พ.ย. 65 - -

11156 น้ําดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร 1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย รานสุภรณทิพย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003357 22 พ.ย. 65 - -

11157 วัสดุอุปกรณในโครงการฯ 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003358 22 พ.ย. 65 - -

11158 ถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข รุงรัตน แสงสุข เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003359 22 พ.ย. 65 - -

11159 เอกสารประชาสัมพันธหลักสูตรฯ 640.00 640.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา รานเอ็ม-เอส โฆษณา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003360 22 พ.ย. 65 - -

11160 วัสดุอื่น 9,609.00 9,609.00 เฉพาะเจาะจง สุกัญญา ฮวดศรี

พิศุทธิ์ นอยสัมฤทธิ์

อรดี เจียคง

จรัญ อาซูเอล

ราน ซีทีเอฟ

สุกัญญา ฮวดศรี

พิศุทธิ์ นอยสัมฤทธิ์

อรดี เจียคง

จรัญ อาซูเอล

ราน ซีทีเอฟ

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003361 23 พ.ย. 65 - -

11161 I closed suction 10 FR I Closed suction 

set Adult CH 14

117,800.00 117,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จํากัด บริษัท สไปโร เมด จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003362 23 พ.ย. 65 - -

11162 Mask Disposible หูเกี่ยว 171,200.00 171,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-คอน (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003363 23 พ.ย. 65 - -

11163 คาซอมเครื่องปรับอากาศ พัสดุ1 คาซอม

เครื่องปรับอากาศเคานเตอรการเงิน

15,194.00 15,194.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003364 23 พ.ย. 65 - -

หนา้ 1215



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

11164 วัสดุอื่น 9,441.00 9,441.00 เฉพาะเจาะจง ราน ซีทีเอฟ

ราน สยามพัฒน

นางสาวนภาพร ไชยพันธ

นายสุเทพ ธรรมกิจ

จรัญ อาซูเอล

น้ําดื่มบานและสวน

ราน ซีทีเอฟ

ราน สยามพัฒน

นางสาวนภาพร ไชยพันธ

นายสุเทพ ธรรมกิจ

จรัญ อาซูเอล

น้ําดื่มบานและสวน

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003365 23 พ.ย. 65 - -

11165 เครื่องคิดเลข คาสิโอ DM-1400F 1,164.00 1,164.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003366 23 พ.ย. 65 - -

11166 คาของรางวัล 590.00 590.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003367 23 พ.ย. 65 - -

11167 เครื่องพิมพสามมิติ ขนาดใหญ 438,593.00 438,593.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอเทค จํากัด บริษัท นีโอเทค จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003368 23 พ.ย. 65 - -

11168 ค/ภ ต่ํากวาเกณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

55,426.00 55,426.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003369 23 พ.ย. 65 - -

11169 โทรศัพทไรสาย เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานประม

83,000.00 83,000.00 บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003370 23 พ.ย. 65 - -

11170 วัสดุอื่น 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003371 23 พ.ย. 65 - -

11171 วัสดุการศึกษา จํานวน 12 รายการ 20,383.50 20,383.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท 

จํากัด

บริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003374 23 พ.ย. 65 - -

11172 วัสดุอื่น ๆ จํานวน 20 ชนิด 6,762.40 6,762.40 เฉพาะเจาะจง ราน ไถเส็ง ราน ไถเส็ง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003375 23 พ.ย. 65 - -

11173 วัสดุอื่น ๆ จํานวน 14 ชนิด 8,637.04 8,637.04 เฉพาะเจาะจง ราน ไถเส็ง ราน ไถเส็ง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003376 23 พ.ย. 65 - -

11174 คาใชจายสําหรับกิจกรรมนิสิต 140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข รุงรัตน แสงสุข เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003377 23 พ.ย. 65 - -

11175 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว,วัสดุไฟฟา 673.00 673.00 เฉพาะเจาะจง กมลการกุญแจ,ไพรเวชคา

วัสดุ

กมลการกุญแจ,ไพรเวชคาวัสดุ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003378 23 พ.ย. 65 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

11176 ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 56,068.00 56,068.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟค

 จํากัด

บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟค จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003379 23 พ.ย. 65 - -

11177 วัสดุอื่น 23,689.80 23689.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมารท ไซเอนซ จํากัด บริษัท สมารท ไซเอนซ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003381 23 พ.ย. 65 - -

11178 วัสดุอื่น 5,800.00 5800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003382 23 พ.ย. 65 - -

11179 ผาฝายฟอกขาว หนา 60 นิ้ว จํานวน 500 

หลา

52,500.00 52,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน เท็น เทรดดิ้ง ราน เท็น เทรดดิ้ง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003383 23 พ.ย. 65 - -

11180 วัสดุอื่น 1,123.50 1123.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ 

จํากัด

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003384 23 พ.ย. 65 - -

11181 วัสดุอื่น 13,332.20 13332.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท แฟรพาร จํากัด บริษัท แฟรพาร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003385 23 พ.ย. 65 - -

11182 วัสดุอื่น 62,627.10 62627.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ 

จํากัด

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003386 23 พ.ย. 65 - -

11183 วัสดุอื่น 28,700.00 28700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลู

ชันส จํากัด

บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชันส 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003387 23 พ.ย. 65 - -

11184 วัสดุอื่น 10,528.80 10528.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด บริษัท กิบไทย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003388 23 พ.ย. 65 - -

11185 วัสดุอื่น 20,100.00 20100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน 

จํากัด

บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003389 23 พ.ย. 65 - -

11186 ซื้อยา Nicardipine 10 mg/10 ml injection 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จํากัด บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003391 23 พ.ย. 65 - -

11187 วัสดุงานบาน จํานวน 5 รายการ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด

(มหาชน) และรานจานชาม

บางแสน

บริษัท สยามแมคโคร จํากัด

(มหาชน) และรานจานชามบางแสน

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003392 23 พ.ย. 65 - -

11188 ซื้อยา Smectite 3 gm powder จํานวน 20 6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร 

(ไทยแลนด) จํากัด

บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทย

แลนด) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003393 23 พ.ย. 65 - -

11189 ซื้อยา Amoxicillin trihydrate 875 mg+ 8,450.00 8,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003395 23 พ.ย. 65 - -
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11190 ซื้อยา Aniosyme DLM-maxi-5 litr จํานวน

 10

37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003400 23 พ.ย. 65 - -

11191 ซื้อยา Tretinoin 0.05%w/w cream 10 gm 2,760.60 2,760.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีริช (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003401 23 พ.ย. 65 - -

11192 ซื้อยา Betahistine 12 mg tablet จํานวน 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาไลน จํากัด บริษัท ฟารมาไลน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003402 23 พ.ย. 65 - -

11193 ซื้อยา Water for injection 1000 ml 

จํานวน

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003403 23 พ.ย. 65 - -

11194 วัสดุงานบาน และงานครัว 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด 

(มหาชน), บริษัท สยามโก

บอลเฮาส จํากัด (มหาชน)

และรานจานชามบางแสน

บริษัท สยามแมคโคร จํากัด 

(มหาชน), บริษัท สยามโกบอล

เฮาส จํากัด (มหาชน)

และรานจานชามบางแสน

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003404 23 พ.ย. 65 - -

11195 ซื้อยา Water for injection 100 ml จํานวน 11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ

 จํากัด

บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003405 23 พ.ย. 65 - -

11196 ซื้อยา Dimenhydrinate 50 mg tablet 

จํานวน

5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติ

คอล จํากัด

บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติคอล 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003406 23 พ.ย. 65 - -

11197 ซื้อยา Vitamin K1 10 mg/1 ml injection 3,260.00 3,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร

มาซูติคอล จํากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003407 23 พ.ย. 65 - -

11198 ซื้อยา Tamoxifen 20 mg tablet จํานวน 

20

5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด บริษัท มาสุ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003408 23 พ.ย. 65 - -

11199 ซื้อยา Lidocaine 25mg+Prilocaine 25 mg 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003410 23 พ.ย. 65 - -

11200 ซื้อยา Tafluprost 15 mcg/ml eye drop 33,480.00 33,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003411 23 พ.ย. 65 - -

11201 หมึกพิมพ HP Laserjet P2035dn (CE505A) 15,718.30 15,718.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จํากัด บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003412 23 พ.ย. 65 - -

11202 ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 27,900.00 27,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.แล็บเซอรวิส จํากัด บริษัท เค.แล็บเซอรวิส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003414 23 พ.ย. 65 - -

11203 ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.แล็บเซอรวิส จํากัด บริษัท เค.แล็บเซอรวิส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003417 23 พ.ย. 65 - -
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11204 ค/ภ ต่ํากวาเกณฑ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ทายตลาดการเกษตร ราน ทายตลาดการเกษตร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003418 23 พ.ย. 65 - -

11205 ซื้อยา Haloperidol 0.5 mg tablet จํานวน

 5

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมีนา จํากัด บริษัท ฟารมีนา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003420 23 พ.ย. 65 - -

11206 Varicella zoster live vac. 27400 PFU/ 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003421 23 พ.ย. 65 - -

11207 Lidocaine HCl Solution 20mg/ml 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปคาร ฟารมาแลป

 (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท แอปคาร ฟารมาแลป 

(ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003423 23 พ.ย. 65 - -

11208 ค/ภ ต่ํากวาเกณฑ 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดเกาหลัก

เฟอรนิเจอร

หางหุนสวนจํากัดเกาหลัก

เฟอรนิเจอร

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003425 23 พ.ย. 65 - -

11209 Lidocaine 1% w/v 20 ml จํานวน 500 

vial

10,660.00 10,660.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003428 23 พ.ย. 65 - -

11210 LoraZEpam 2 mg tab 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003429 23 พ.ย. 65 - -

11211 Hydroquinone 4% cream  7 gm 6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีริช (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003430 23 พ.ย. 65 - -

11212 Ezetimibe 10 mg+Atorvastatin 10 mg 81,320.00 81,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003431 23 พ.ย. 65 - -

11213 Hydroxyurea 500 mg capsule 42,757.20 42,757.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003432 23 พ.ย. 65 - -

11214 Insulin RI/ NPH 30/70u/ ml 3 ml 99,400.00 99,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003433 23 พ.ย. 65 - -

11215 Diazepam 2 mg tablet Diazepam 5 mg 

tablet Phenobarbitone 30 mg tablet

1,123.50 1,123.50 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003434 23 พ.ย. 65 - -

11216 น้ําดื่ม ม.บูรพา 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003435 23 พ.ย. 65 - -

11217 คาน้ํามันพนักงานเดินเอกสาร ธ.ค. 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003436 23 พ.ย. 65 - -

11218 คาถายเอกสารและเขาเลม เดือน ธ.ค. 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง วิทวัส สุกใส วิทวัส สุกใส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003437 23 พ.ย. 65 - -
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11219 คาซักผาปูที่นอน ประจําเดือนธันวาคม 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป 

จํากัด

บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003438 23 พ.ย. 65 - -

11220 ค/ภ ต่ํากวาเกณฑ 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟค

 จํากัด

บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟค จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003439 23 พ.ย. 65 - -

11221 คาน้ําถัง  จํานวน 20 ถัง 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มวีเจ รานน้ําดื่มวีเจ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003440 23 พ.ย. 65 - -

11222 คาปายบริจาค 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง สุพรชัย หัตถกิจอุดม สุพรชัย หัตถกิจอุดม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003441 23 พ.ย. 65 - -

11223 คาวัสดุอุปกรณใชในโครงการ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน แสนจันทร, 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) และ บริษัท

บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

นายชัยวัฒน แสนจันทร, บริษัท 

สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 

และ บริษัท

บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003442 23 พ.ย. 65 - -

11224 คาไวนิลสําหรับใชในโครงการ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003443 23 พ.ย. 65 - -

11225 คาเชารถสองแถวเพื่อดําเนินกิจกรรมโครงการ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสนิท อินทฤทธิ์ นายสนิท อินทฤทธิ์ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003444 23 พ.ย. 65 - -

11226 คาวัสดุ วัสดุโฆษณา/จางเก็บขอมูล 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน 

จํากัด นางสาวพูนสวัสดิ์ 

ขยันดี นายสุพรชัย

หัตถกิจอุดม รานณัฐเภสัช

บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด

 นางสาวพูนสวัสดิ์ ขยันดี นายสุ

พรชัย

หัตถกิจอุดม รานณัฐเภสัช

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003445 23 พ.ย. 65 - -

11227 คาจางลางรถยนต 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รักษรถคารแคร รักษรถคารแคร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003446 23 พ.ย. 65 - -

11228 กระดาษชําระแบบมวน 18,404.00 18,404.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีอาร. บูรพา ซัพ

พลาย จํากัด

บริษัท บีอาร. บูรพา ซัพพลาย 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003448 22 พ.ย. 65 - -

11229 ของที่ระลึก 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง ราน Potong Shop ราน Potong Shop เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003449 22 พ.ย. 65 - -

11230 จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง 9,048.99 9048.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา จี เอ็น ดี 

ชลบุรี จํากัด

บริษัท โตโยตา จี เอ็น ดี ชลบุรี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003450 23 พ.ย. 65 - -

11231 น้ําดื่ม ขนาด 600 มิลลิลิตร 20 แพ็ค 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานศิริภรณ เดชสุภา รานศิริภรณ เดชสุภา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003451 23 พ.ย. 65 - -
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11232 วัสดุการสอบนักเรียนปฐมวัย 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท สยามแมคโคร จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003452 23 พ.ย. 65 - -

11233 จางเหมาจัดทําVDO Intro 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบวรลักษณ เครือแตง นางสาวบวรลักษณ เครือแตง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003453 23 พ.ย. 65 - -

11234 สติกเกอรฝา จํานวน 4 รายการ 15,461.50 15,461.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003454 23 พ.ย. 65 - -

11235 สติกเกอรและอะคริลิค จํานวน 3 รายการ 19,334.90 19,334.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003456 23 พ.ย. 65 - -

11236 ถานชารจ ขนาด AAA จํานวน 1 แพ็ค 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไอที เอเวอรรีติง ราน ไอที เอเวอรรีติง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003457 23 พ.ย. 65 - -

11237 Plamaflux P2dry 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003458 23 พ.ย. 65 - -

11238 Wego Hollow Fiber Dialyzer F15 

Lowflux

10,080.00 10,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003459 23 พ.ย. 65 - -

11239 เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล 

จํากัด

บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003460 23 พ.ย. 65 - -

11240 เกาอี้บาร A4 9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดเกาหลัก

เฟอรนิเจอร

หางหุนสวนจํากัดเกาหลัก

เฟอรนิเจอร

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003461 23 พ.ย. 65 - -

11241 ปาย Standy ขนาด 60 * 160 ซม จํานวน 5

 ชุด

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง สุพรชัย หัตถกิจอุดม สุพรชัย หัตถกิจอุดม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003462 23 พ.ย. 65 - -

11242 รถเข็นเหล็กชั้นเดียว พับได 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003463 23 พ.ย. 65 - -

11243 ตูเหล็ก 2 บานเปด 3 ฟุต 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดเกาหลัก

เฟอรนิเจอร

หางหุนสวนจํากัดเกาหลัก

เฟอรนิเจอร

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003464 23 พ.ย. 65 - -

11244 สีและอุปกรณ 3,585.97 3585.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น

เตอร จํากัด (มหาชน) สาขา

ชลบุรี

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน) สาขาชลบุรี

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003465 23 พ.ย. 65 - -

11245 ของที่ระลึก 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รานทวีทรัพย โซน 4 รานทวีทรัพย โซน 4 เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003467 22 พ.ย. 65 - -
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11246 ถังขยะ แบบมีลอเลื่อนและฝาปด 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัน ควอลิตี้ อินดัสท

รีส จํากัด

บริษัท ซัน ควอลิตี้ อินดัสทรีส 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003468 23 พ.ย. 65 - -

11247 ซื้อยา Albumin human 20% 50 ml 

injection

95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยผลิตผลิตภัณฑจาก

พลาสมา สภากาชาดไทย

ศูนยผลิตผลิตภัณฑจากพลาสมา 

สภากาชาดไทย

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003469 23 พ.ย. 65 - -

11248 โคทเทค ไวคริล 6/0, 45 ซม. เข็มคู 8 มม. 11,021.00 11,021.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003475 22 พ.ย. 65 - -

11249 M/L Taper Reduced Nck Length S/O 

Sz 7.5 DELTA CERAMIC FEM HEAD 

+3.5x36 G7 PPS LTD ACET SHELL 52E 

G7 NEUTRAL E1 LINER 36mm E G7 

6.5mmx30mm SCREW G7 

6.5mmx40mm SCREW

72,332.00 72,332.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003476 22 พ.ย. 65 - -

11250 M/L Taper Reduced Nck Length S/O 

Sz 10 ZB 12/14 COCR HD 28mm x -3.5 

BIPOLAR METAL SHELL 44mm OD 

LINER ASSY 44/45/46OD x 28ID

39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003477 22 พ.ย. 65 - -

11251 M/L Taper Reduced Nck Length S/O 

Sz 6 ZB 12/14 COCR HD 36mm x +0 

G7 PPS LTD ACETABULAR SHL 52E G7 

NEUTRAL E1 LINER 36mm E G7 

6.5mmX20mm SCREW G7 

6.5mmX35mm SCREW

65,484.00 65,484.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003478 22 พ.ย. 65 - -

11252 M/L Taper Reduced Nck Length S/O 

Sz 7.5 ZB 12/14 COCR HD 22.2mm x 

+0 BIPOLAR METAL SLHELL 42mm OD 

LINER ASSY 42/43OD x 22ID

39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003479 22 พ.ย. 65 - -

11253 M/L Taper Reduced Nck Length S/O 

Sz 12 ZB 12/14 COCR HD 28mm x -3.5 

BIPOLAR METAL SHELL 50mm OD 

LINER ASSY 50/51/52ODx28ID

39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003480 22 พ.ย. 65 - -
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หรือจาง
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

11254 VA-LCP TC DRP 2.4, VOLAR, 3+6H 

51mm/ R VA LOCKING SCREW STAR 

2.4, S/T, L16mm VA LOCKING SCREW 

STAR 2.4, S/T, L20mm VA LOCKING 

SCREW STAR 2.4, S/T, L12mm VA 

LOCKING SCREW STAR 2.4, S/T, L18mm

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด 

จํากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003481 22 พ.ย. 65 - -

11255 M/L Taper Reduced Nck Length S/O 

SZ 7.5 DELTA CERAMIC FEM HEAD 

+7x36 G7 PPS LTD ACETABULAR SHL 

56F G7 HIGH WALL E1 LINER 36mm F 

G7 6.5mmx35mm SCREW

70,941.00 70,941.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003482 22 พ.ย. 65 - -

11256 คาบริการสลายนิ่ว จํานวน 3 ราย 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท แอสราส เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003483 22 พ.ย. 65 - -

11257 คาบริการสลายนิ่ว จํานวน 2 ราย 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท แอสราส เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003484 22 พ.ย. 65 - -

11258 คาบริการสลายนิ่ว จํานวน 3 ราย 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท แอสราส เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003485 22 พ.ย. 65 - -

11259 Biocomposit SwiveLock C Vented, 

BioComposite Corkscrew FT, 

4.5mmx14mm Shaver Blade Dissector, 

3.8mmx13cm Shaver Blade Dissector, 

5.0mmx13cm CorkScrew Suture 

Anchor 5.0x15.5mm.

41,100.00 41,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003486 22 พ.ย. 65 - -

11260 Shaver Blade Dissector, 5.0mmx13cm 

Shaver Blade Dissector, 3.8mmx13cm

7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003487 22 พ.ย. 65 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

11261 Shaver Blade Dissector, 5.0mmx13cm 

Shaver Blade Dissector, 3.8mmx13cm 

Full Thread Bio Interference

20,600.00 20,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003488 22 พ.ย. 65 - -

11262 CANNULATED LAG SCREW: D2.4mm, 

L32mm CANNULATED LAG SCREW: 

D2.4mm, L36mm

14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิค

วิปเมนท (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิควิป

เมนท (ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003489 22 พ.ย. 65 - -

11263 BioComposite SwiveLock C Vented, 

BioComposite Corkscrew FT, 

4.5mmx14mm Shaver Blade Dissector, 

3.8mmx13cm Shaver Blade Dissector, 

5.0mmx13cm CorkScrew Suture 

Anchor 5.0x15.5mm.

41,100.00 41,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003490 22 พ.ย. 65 - -

11264 Distal Medial Tibial Plate 10H, Lt 

3.5mm Locking Screw 36mm 3.5mm 

Locking Screw 38mm 3.5mm Locking 

Screw 40mm 3.5mm Locking Screw 

45mm 3.5mm Locking Screw 24mm 

3.5mm Locking Screw 26mm 3.5mm 

Locking Screw 42mm

33,170.00 33,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003491 22 พ.ย. 65 - -

11265 RENAISSANCE ADVANCED HANDLE 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003492 22 พ.ย. 65 - -

11266 Humeral Interlocking nail 8.0x220mm 

Locking screw 4.3x30mm จํานวน 1 ตัว 

Locking screw 4.3x35mm จํานวน 1 ตัว 

Cortical screw Titanium 3.5L 22mm.

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สคิปา เมด จํากัด บริษัท สคิปา เมด จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003493 22 พ.ย. 65 - -

11267 REGULATOR FOR C3F8 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003494 22 พ.ย. 65 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

11268 REVOLUTION HANDLE จํานวน 2 ชิ้น 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003495 22 พ.ย. 65 - -

11269 Krauss Mouth Gag Molt #10 cm จํานวน

 5 ตัว

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ด.ี ทันตเวช 

(1988) จํากัด

บริษัท เอส.ด.ี ทันตเวช (1988) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003496 22 พ.ย. 65 - -

11270 คาถายเอกสารและเขาเลม 792.00 792.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003497 24 พ.ย. 65 - -

11271 ซอมเครื่องปมสุญญากาศ ยี่หอ KNF รุน 8,292.50 8,292.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช 

เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003498 24 พ.ย. 65 - -

11272 จางเหมารถตูปรับอากาศไปกลับ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เสวก สุระประเสริฐ เสวก สุระประเสริฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003499 24 พ.ย. 65 - -

11273 วัสดุอื่นๆ 5,075.00 5,075.00 เฉพาะเจาะจง บริบาลเภสัช บริบาลเภสัช เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003500 24 พ.ย. 65 - -

11274 วัสดุอื่น ๆ 3,350.00 3,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003501 24 พ.ย. 65 - -

11275 วัสดุอื่น 7,540.00 7,540.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี

สวัสดีมงคล

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรีสวัสดีมงคล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003502 24 พ.ย. 65 - -

11276 Persona จํานวน 1 ชุด SYN/ AES OSC 

19x90x1.27g

77,461.00 77,461.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003504 24 พ.ย. 65 - -

11277 Persona จํานวน 1 ชุด SYN/ AES OSC 

19x90x1.27G

77,461.00 77,461.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003505 24 พ.ย. 65 - -

11278 ตูดูดความชื้นอัตโนมัติ 28,900.00 28,900 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอ แล็บ อินเตอร

เนชั่นแนลจํากัด

บริษัท ลีโอ แล็บ อินเตอรเนชั่น

แนลจํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003506 24 พ.ย. 65 - -

11279 Diamond bur FG 872 012 Short Barbed 

Broaches 21mm

2,390.00 2,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว เด็นทั่ล อิน

คอรปอเรชั่น จํากัด

บริษัท ไดรว เด็นทั่ล อินคอร

ปอเรชั่น จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003507 24 พ.ย. 65 - -

11280 ค/ภ ต่ํากวาเกณฑ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ทายตลาดการเกษตร ราน ทายตลาดการเกษตร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003508 24 พ.ย. 65 - -

11281 เครื่องปนเหวี่ยงตกตะกอนแบบตั้งโตะขนาด 69,600.00 69,600 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอ แล็บ อินเตอร

เนชั่นแนลจํากัด

บริษัท ลีโอ แล็บ อินเตอรเนชั่น

แนลจํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003509 24 พ.ย. 65 - -

11282 ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฎกระทรวง 21,560.00 21,560 บาท เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003511 23 พ.ย. 65 - -
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11283 ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฎกระทรวง 13,515.00 13,515 บาท เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003512 23 พ.ย. 65 - -

11284 ค/ภ ต่ํากวาเกณฑ 17,400.00 17,400.00 เฉพาะเจาะจง ราน ทายตลาดการเกษตร ราน ทายตลาดการเกษตร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003513 24 พ.ย. 65 - -

11285 ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฎกระทรวง 1,181.47 1,181.47 

บาท

เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003514 23 พ.ย. 65 - -

11286 คาซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 28,200.00 28,200.00 เฉพาะเจาะจง ศรายุทธ ใสยาทา ศรายุทธ ใสยาทา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003518 24 พ.ย. 65 - -

11287 เทปโฟม 2 หนา 5 เมตร กระดาษกาวยน 2 

นิ้ว สกอตเทปใส แกน 3 นิ้ว ถานขนาด AAA

 Panasonic ถาน 9 V น้ํายาลางจานซันไลต 

ปากกา ลวดเย็บกระดาษเบอร 10 เทปกาว 2

 หนา (บาง) 1 เซนติเมตร แฟมซองพลาสติก

 A4 กระดาษ 80 แกรม A4 idea green 

กระดาษ KTV สีเขียว ลวดเสียบกระดาษ 

ปลั๊กไฟฟา 5 เมตร ปลั๊กไฟฟา 10 เมตร ซอง

ขาวพับ 4 ถาน 2AA Panasonic เทปใส 

3x45 หลา เทปใส 3x50 หลา คลิปหนีบดํา 

107 คลิปหนีบดํา 109 ถานขนาด AA ถาน 

Panasonic 2032

44,550.00 44,550.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.

พานิช

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003519 24 พ.ย. 65 - -

11288 เพื่อใหบริการแกนิสิต คณาจารย และบุคลากร 59,900.00 59,900 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003520 24 พ.ย. 65 - -

11289 เชาเครื่องพิมพ ขาว-ดํา จํานวน 4 เครื่อง 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003521 24 พ.ย. 65 - -

11290 ซื้อยา 10% Buffered formalin (90 ml) 39,900.00 39,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสดีเอ เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอสดีเอ เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003522 24 พ.ย. 65 - -

11291 Foley (ยางแดง) #14 จํานวน 500 เสน 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร 

จํากัด

บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003523 24 พ.ย. 65 - -

11292 จางเหมาผูปฏิบัติงานดานวิชาการ จางเหมา

ผูปฏิบัติงานดานวิชาการ

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง ณัฏฐนันท เวสสะสุนทร ณัฏฐนันท เวสสะสุนทร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003524 24 พ.ย. 65 - -
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11293 Biopot กระถางตนไมรักษโลกพรอมตนไม 4,950.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง นายออมสิน รุงแจง นายออมสิน รุงแจง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003525 24 พ.ย. 65 - -

11294 ปายไวนิลขนาด 2.20x4.20 เมตร จํานวน 2 5,650.00 5,650.00 เฉพาะเจาะจง สุพรชัย หัตถกิจอุดม สุพรชัย หัตถกิจอุดม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003526 24 พ.ย. 65 - -

11295 Transfusion Set (ชุดใหเลือด) จํานวน 500 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003527 24 พ.ย. 65 - -

11296 Cetilar 50 ml จํานวน 10 หลอด 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมริกัน ไตหวัน ไบ

โอฟารม จํากัด

บริษัท อเมริกัน ไตหวัน ไบโอ

ฟารม จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003529 24 พ.ย. 65 - -

11297 Glove disposible #S จํานวน 800 กลอง 88,000.00 88,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003531 24 พ.ย. 65 - -

11298 Three Way Stopcock (RType)จํานวน 

5000

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003533 24 พ.ย. 65 - -

11299 ครุภัณฑ 52,400.00 52,400.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเทค พริ้น ราน วินเทค พริ้น เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003535 24 พ.ย. 65 - -

11300 Blade Carbon Disposible NO.15 C 

จํานวน

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003536 24 พ.ย. 65 - -

11301 i Receptual suction Bag (flexliner) 3000 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003537 24 พ.ย. 65 - -

11302 TAS Mepilex Ag 10*10cm จํานวน 100 

ชิ้น Mepiform Non Sterile 5*7 cm 

จํานวน 50 Mepilex Border Post-op 10*

25cm จํานวน 20

64,628.00 64,628.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003538 24 พ.ย. 65 - -

11303 ผาหมึก EPSON LQ 590 จํานวน 36 กลอง 17,640.00 17,640.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วินเนอร 

อิงค โปรดักส

หางหุนสวนจํากัด วินเนอร อิงค 

โปรดักส

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003540 24 พ.ย. 65 - -

11304 M/L Taper Reduced Nck Length S/O 

Sz 7.5 ZB 12/14 COCR HD 36mm x 

+3.5 G7 PPS LTD ACET SHELL 52E G7 

NEUTRAL E1 LINER 36mm E G7 

6.5mmx35mm SCREW

64,093.00 64,093.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003541 22 พ.ย. 65 - -

11305 Glove disposible Sterile #7.0 (M) ขาง 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอสเอ็น อินเตอร

เมดิเทค จํากัด

บริษัท พีเอสเอ็น อินเตอรเมดิเทค

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003542 24 พ.ย. 65 - -
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11306 Oxygen Cannular (Adult) จํานวน 500 

ชิ้น Oxygen Mask + Bag (ผูใหญ)จํานวน 

500 ชุด Extension Tube 4mm-18นิ้ว 

จํานวน 5000เสน Endotracheal Guide #

14 (L) จํานวน 50 เสน

82,250.00 82,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร 

จํากัด

บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003544 24 พ.ย. 65 - -

11307 Histoacryl B 0.5 Ml. จํานวน 10 ชิ้น 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003545 24 พ.ย. 65 - -

11308 IV Set (0201) จํานวน 5000 ชิ้น 46,500.00 46,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003546 24 พ.ย. 65 - -

11309 Foley Cather 2 way #14 (023020) 

จํานวน

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PO8000065100021 14/10/2564 - -

11310 หลอดทานตะวัน (งอได) จํานวน 120 หอ 

เชือกฟาง จํานวน 20 มวน สะก็อตเทปใส

ขนาด 3/4 จํานวน 60 มวน สะก็อตเทปใส 

ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 120 มวน แฟม 2 หวง 

ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 24 แฟม ลวดเย็บ

กระดาษเบอร 35 จํานวน 120 กลอง ปากกา

เคมี 2 หัว สีน้ําเงิน จํานวน 240 ดาม กรวย

พลาสติก จํานวน 20 อัน

17,540.00 17,540.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

PO8000065100024 14/10/2564 - -

11311 Camera sleeve จํานวน 300 ชิ้น 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003549 24 พ.ย. 65 - -

11312 เพื่อใชในสํานักงานคณะฯ 20,137.75 20,137.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003550 23 พ.ย. 65 - -

11313 วัสดุงานบาน จํานวน 2 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จํากัด สาขา

แหลมทองบางแสน และ

บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด

สาขาบางแสน

บริษัท บีทูเอส จํากัด สาขาแหลม

ทองบางแสน และบริษัท ซีอารซี 

ไทวัสดุ จํากัด

สาขาบางแสน

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003551 24 พ.ย. 65 - -

11314 น้ําดื่มสําหรับกก.และฝายตางๆ 64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่ม เลี่ยงหนองมน รานน้ําดื่ม เลี่ยงหนองมน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003552 3 พ.ย. 65 - -
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11315 เอกสารแนะนําโรงเรียน สติกเกอรการตูน 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง ราน SP PRINT ราน SP PRINT เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003553 24 พ.ย. 65 - -

11316 สารสัมพันธบานและโรงเรียน 12,608.00 12,608.00 เฉพาะเจาะจง ราน SP PRINT ราน SP PRINT เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003554 24 พ.ย. 65 - -

11317 วัสดุซอมแซมอาคาร 27,870.00 27,870.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณอีเลคทริค ราน กฤษณอีเลคทริค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003555 24 พ.ย. 65 - -

11318 ชุดระดับความแข็งของหินตาม,ชุดตัวอยางหิน 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ที เอส อิควิปเมนท

 จํากัด

บริษัท พี ที เอส อิควิปเมนท จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003557 24 พ.ย. 65 - -

11319 อุปกรณกระจายสัญญาณ VGA 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ สแควร จํากัด บริษัท เอ สแควร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003559 24 พ.ย. 65 - -

11320 วัสดุและสารเคมี 17,677.47 17,677.47 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีแอนด

เอ็น ไฮเทค เคมีคอล

หางหุนสวนจํากัด พีแอนดเอ็น 

ไฮเทค เคมีคอล

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003560 24 พ.ย. 65 - -

11321 เปลี่ยนแบตเตอรี่ ขนาด 12 V 7ah 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003561 24 พ.ย. 65 - -

11322 เครื่องทําลายเอกสาร 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003562 24 พ.ย. 65 - -

11323 เกาอี้ผูบริหาร ดํา MODENA NAPA 31,500.00 ราคาที่ไดมา

จาก

ฐานขอมูล

ราคาอางอิง

ของพัสดุที่

กรมบัญชีกลา

งจัดทํา

เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003563 24 พ.ย. 65 - -

11324 C3F8 125 GM TANK จํานวน 1 ถัง 35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003564 22 พ.ย. 65 - -

11325 Vision Automated ESR per reportable 

test SED RATE Control 1 LIQ, 2 ml. 

SED RATE Control 2 LIQ, 2 ml.

24,280.00 24,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮาสเซน เบอรนส

ไตน จํากัด

บริษัท เฮาสเซน เบอรนสไตน 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003565 22 พ.ย. 65 - -
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11326 SDP-06414810 Reaction tube SUC-400 

STP-OUHP 29 Thromborel S 10x4 ml. 

SAP-B4218-20 Actin FS 10x2 ml.

82,140.00 82,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-วัน จํากัด บริษัท เมด-วัน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003566 22 พ.ย. 65 - -

11327 SCP-ORKE 41 Control N 10x1 ml. SCP-

291071 Citrol 2 E 10x1 ml.

51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-วัน จํากัด บริษัท เมด-วัน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003567 22 พ.ย. 65 - -

11328 RPR Test kit 500 test "Cypress" Test 

tube PS 12x75 mm. 1000 pcs

16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน 

จํากัด

บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003568 22 พ.ย. 65 - -

11329 Cholesterol, 2600T, C Pack Green 

Total bilirubin, 1050T, C Pack Green 

Direct bilirubin, 1000T, C Pack Green

85,172.00 85,172.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003569 22 พ.ย. 65 - -

11330 Uric acid, 1300T, C Pack Green Urine 

Protein, 650T, C Pack Green Total 

Protein, 1050T, C Pack Green ASTP, 

500T, C Pack Green ALTP, 450T, C 

Pack Green

89,184.50 89,184.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003570 22 พ.ย. 65 - -

11331 LDLC3, 600T, C Pack Green Urea 

nitrogen, 600T, C Pack Green 

Creatinine, 600T, C Pack Green

90,522.00 90,522.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003571 22 พ.ย. 65 - -

11332 คาซอมแซมระบบไมกั้น 8,132.00 8,132 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเคซี เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เอสเคซี เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003574 24 พ.ย. 65 - -

11333 คาจางเหมาบริการรถยนต 45,600.00 45,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี รุงโรจน จํากัด บริษัท ชลบุรี รุงโรจน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003576 24 พ.ย. 65 - -

11334 คาจางเหมาบริการรถยนต 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ประกิจ ทวมพงษ ประกิจ ทวมพงษ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003577 24 พ.ย. 65 - -

11335 คาจางซอมแซมพื้นกระเบื้องชํารุด 4,319.40 4,319.40 เฉพาะเจาะจง สมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน สมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003578 24 พ.ย. 65 - -

11336 ซื้อยา Midazolam 5mg/1ml injection 

จํานวน

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กองควบคุม

วัตถุเสพติด

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003579 24 พ.ย. 65 - -
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11337 ซื้อยา Clonazepam 0.5 mg tablet 

จํานวน 80

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมีนา จํากัด บริษัท ฟารมีนา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003580 24 พ.ย. 65 - -

11338 หมึกToner Laser P1566 (CE278A) หมึก

Toner Laser Pro M227fdw0(CE27A)

52,500.00 52,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน ท.ีพี.เอส. เบสท เซอรวิส ราน ท.ีพี.เอส. เบสท เซอรวิส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003581 24 พ.ย. 65 - -

11339 จางเหมาซักผาปูที่นอน ปลอกหมอน ผาหม 27,050.00 27,050.00 เฉพาะเจาะจง แคซี่ มณีดํา แคซี่ มณีดํา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003582 25 พ.ย. 65 - -

11340 วัสดุในการซอมแซม จํานวน 7 ชนิด 4,061.72 4,061.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003583 25 พ.ย. 65 - -

11341 หลอดเก็บเสมหะ Mucus No.12 จํานวน 

100 อัน หลอดเก็บเสมหะ Mucus No.14 

จํานวน 100 อัน ถังใสวัสดุมีคมติดเชื้อ ขนาด

 5*7 จํานวน Urinal (กระบอกปสสาวะชาย)

 จํานวน 12 ชิ้น Urinal (กระบอกปสสาวะ

หญิง) จํานวน 12 ชิ้น

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร 

จํากัด

บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003584 25 พ.ย. 65 - -

11342 AHVM12 เดอรมาบอนดมินิ 0.36 มล. จํานวน 51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003585 25 พ.ย. 65 - -

11343 Softflow Applicator Large จํานวน 24 

set Softflow Humidifier Hygiene Set 

จํานวน 23

87,600.00 87,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003586 25 พ.ย. 65 - -

11344 IV set for pump (Baxter) จํานวน 600 ชิ้น 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003587 25 พ.ย. 65 - -

11345 Cotton Bud #S (100.s) จํานวน 500 ถุง 

Cotton Bud #L (100.s) จํานวน 100 หอ 

Cotton Ball 1.40 gm(450 gm) จํานวน 40

 ถุง

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003588 25 พ.ย. 65 - -

11346 หมวกคลุมผม Disposible จํานวน 200 แพ็ค 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนุสรณ เบสเซฟ 

จํากัด

บริษัท อนุสรณ เบสเซฟ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003589 25 พ.ย. 65 - -

11347 Oxygen Mask (พนยา-ผูใหญ) จํานวน 200 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร 

จํากัด

บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003590 25 พ.ย. 65 - -
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11348 กระดาษบันทึกผลสําหรับเครื่องวัดความดัน 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภาสิน หางหุนสวนจํากัด ภาสิน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003591 25 พ.ย. 65 - -

11349 Nose clean 250 ML (ชุดทําความสะอาด

จมูก) Cold Hot Pack (1 ชิ้น) จํานวน 200 

ชิ้น

33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ยาเมดฮับ ราน ยาเมดฮับ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003592 25 พ.ย. 65 - -

11350 ซองน้ําตาลพับ 2 จํานวน 200 ซอง แฟม

แขวน จํานวน 5 แพ็ค ถังขยะขนาด 18 ลิตร 

(แบบเหยียบ) จํานวน 6ใบ ปลั๊กไฟสามทาง 

จํานวน 12 อัน

11,545.00 11,545.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003593 25 พ.ย. 65 - -

11351 กระดาษทิชชูชนิดบางจํานวน 200 หอ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003594 25 พ.ย. 65 - -

11352 วัสดุอื่น-วัสดุกอสรางและวัสดุประปา 21,616.00 21,616.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ 

จํากัด

บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003595 25 พ.ย. 65 - -

11353 กระดาษตอเนื่องขนาด 9*11 2 P จํานวน 24 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003596 25 พ.ย. 65 - -

11354 กระดาษถายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม 

จํานวน

61,000.00 61,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003597 25 พ.ย. 65 - -

11355 วัสดุอื่น 8,496.00 8,496.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ 

จํากัด

บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003598 25 พ.ย. 65 - -

11356 กระดาษถายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม 

จํานวน

55,500.00 55,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003599 25 พ.ย. 65 - -

11357 วัสดุอื่น 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน พูลช็อป ราน พูลช็อป เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003600 25 พ.ย. 65 - -

11358 Wound Drain..400 ml จํานวน 240 ขวด 32,640.00 32,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร จํากัด บริษัท ทริมเมอร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003601 25 พ.ย. 65 - -

11359 คาสาย VCT ขนาด 3x1.5 จํานวน 5 เมตร 

บล็อคลอย T-Plus ปลั๊กกราวดคู หนากาก 3

ชอง

224.70 224.70 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003602 25 พ.ย. 65 - -

11360 ซอมแซมเครื่องตัดหญา 406.60 406.60 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่ ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003603 25 พ.ย. 65 - -
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11361 คาของที่ระลึกกระเชาผลไม(4 กระเชา) 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ รานบุปผชาติ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003604 25 พ.ย. 65 - -

11362 ซอมเตาเผาไฟฟา ศปก.5102004010575 18,297.00 18,297.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสชั่นแนลฮีตติ้ง

 แอนด เฟอรเนส จํากัด

บริษัท โปรเฟสชั่นแนลฮีตติ้ง 

แอนด เฟอรเนส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003605 25 พ.ย. 65 - -

11363 คาจางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง เสวก สุระประเสริฐ เสวก สุระประเสริฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003606 25 พ.ย. 65 - -

11364 งานซอมประตูกระจกบานสวิง หอง 804 4,066.00 4.066.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003607 25 พ.ย. 65 - -

11365 คอนนิรภัย ถังดับเพลิงผงเคมีแหง ขนาด 2 

ปอนด กระจกกลมมอง ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 

2 อัน

1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง ราน ปุกกา สโตร ราน ปุกกา สโตร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003608 25 พ.ย. 65 - -

11366 ตรายาง 1,594.30 1,594.30 เฉพาะเจาะจง เสียงศักดิ์บลอค (สํานักงาน

ใหญ)

เสียงศักดิ์บลอค (สํานักงานใหญ) เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003609 25 พ.ย. 65 - -

11367 จัดซื้อแผนซับเสียง 77,000.00 77,000.00 เฉพาะเจาะจง กิตติโชค บุญกอเกื้อ กิตติโชค บุญกอเกื้อ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003611 25 พ.ย. 65 - -

11368 แปนพิมพคอมพิวเตอร USB (1อัน) 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003612 25 พ.ย. 65 - -

11369 วัสดุอื่น 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003614 25 พ.ย. 65 - -

11370 หมึกเครื่องถายเอกสาร AF227TN 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003615 25 พ.ย. 65 - -

11371 จางเหมาจัดทําEVO Tube Backdrop 

Premium

18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอด ออน จํากัด บริษัท แอด ออน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003616 25 พ.ย. 65 - -

11372 จางเหมาการแสดง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชาลิสา ซื้อสุวรรณ นางสาวชาลิสา ซื้อสุวรรณ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003617 25 พ.ย. 65 - -

11373 จางบันทึกภาพนิ่งและวิดีโอ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบวรลักษณ เครือแตง นางสาวบวรลักษณ เครือแตง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003618 25 พ.ย. 65 - -

11374 จางแตงซุมประตูเขา-ออก 92,950.00 92,950.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐกิตติ์ สุปยะพันธ นายณัฐกิตติ์ สุปยะพันธ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003619 25 พ.ย. 65 - -
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11375 จางเหมาจัดทําระบบถายทอดสดภายในงาน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบริพัฒน ฉันทโสภณ นายบริพัฒน ฉันทโสภณ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003620 25 พ.ย. 65 - -

11376 วัสดุอื่น 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด บริษัท สยามแมคโคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003621 25 พ.ย. 65 - -

11377 เชาหองประชุม 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.วรรณ แอสเสท 

จํากัด

บริษัท วี.วรรณ แอสเสท จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003622 25 พ.ย. 65 - -

11378 เชาหองประชุม 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.วรรณ แอสเสท 

จํากัด

บริษัท วี.วรรณ แอสเสท จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003623 25 พ.ย. 65 - -

11379 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003624 25 พ.ย. 65 - -

11380 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003625 25 พ.ย. 65 - -

11381 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003626 25 พ.ย. 65 - -

11382 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003627 25 พ.ย. 65 - -

11383 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003628 25 พ.ย. 65 - -

11384 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003629 25 พ.ย. 65 - -

11385 ซอมเครื่องทดสอบ Direct Shear 19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอยลเทสติ้งสยาม 

จํากัด

บริษัท ซอยลเทสติ้งสยาม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003630 25 พ.ย. 65 - -

11386 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003631 25 พ.ย. 65 - -

11387 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003632 25 พ.ย. 65 - -

11388 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003633 25 พ.ย. 65 - -

11389 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003634 25 พ.ย. 65 - -
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11390 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003635 25 พ.ย. 65 - -

11391 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003636 25 พ.ย. 65 - -

11392 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003637 25 พ.ย. 65 - -

11393 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003638 25 พ.ย. 65 - -

11394 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003639 25 พ.ย. 65 - -

11395 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003640 25 พ.ย. 65 - -

11396 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003641 25 พ.ย. 65 - -

11397 จางถายเอกสาร 1,125.00 1,125.00 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย โคตรศรีเมือง นายคําสวย โคตรศรีเมือง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003642 25 พ.ย. 65 - -

11398 ซื้อหมึกเครืองพิมพ 83 เอ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003643 25 พ.ย. 65 - -

11399 จางถายเอกสาร 270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลทแลนด 2004 

จํากัด

บริษัท เฮลทแลนด 2004 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003644 25 พ.ย. 65 - -

11400  จางทํารายงานพรอมเขาเลม 640.00 640.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส ลูกน้ําเซอรวิส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003645 25 พ.ย. 65 - -

11401 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 3,720.00 3,720.00 เฉพาะเจาะจง เบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร เบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003646 25 พ.ย. 65 - -

11402 จางทําปายไวนิล 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟค แสนสุขกราฟฟค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003647 25 พ.ย. 65 - -

11403 คาใชจาย - คาจางเหมาบริการอื่น 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮโกะ เพรส จํากัด บริษัท โฮโกะ เพรส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003648 25 พ.ย. 65 - -

11404 เชาอุปกรณแสงสีเสียง 75,500.00 75,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมุขสุดา พฤฒิ

พงศพันธุ

นางสาวมุขสุดา พฤฒิพงศพันธุ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003649 25 พ.ย. 65 - -
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11405 คาเชาอุปกรณในการออกรานสินคา 97,200.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยาอร ชุติกร นางสาวปยาอร ชุติกร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003650 25 พ.ย. 65 - -

11406 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003651 25 พ.ย. 65 - -

11407 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003652 25 พ.ย. 65 - -

11408 กระดาษถายเอกสาร 80 แกรม เอ 4 40,660.00 40,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ 

(2002) จํากัด

บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003653 25 พ.ย. 65 - -

11409 วัสดุประกอบกิจกรรม 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003654 25 พ.ย. 65 - -

11410 วัสดุประกอบกิจกรรม 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003655 25 พ.ย. 65 - -

11411 วัสดุประกอบกิจกรรม 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003656 25 พ.ย. 65 - -

11412 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบติดผนัง 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003657 25 พ.ย. 65 - -

11413 วัสดุประกอบกิจกรรม 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003658 25 พ.ย. 65 - -

11414 วัสดุประกอบกิจกรรม 14,265.85 14265.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003659 25 พ.ย. 65 - -

11415 วัสุดประกอบกิจกรรม 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003660 25 พ.ย. 65 - -

11416 วัสดุประกอบกิจกรรม 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณปภัช โพธิ์ภาษิต นางสาวณปภัช โพธิ์ภาษิต เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003661 25 พ.ย. 65 - -
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11417 วัสดุประกอบกิจกรรม 2,255.00 2,255.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003662 25 พ.ย. 65 - -

11418 ซื้อที่ตรวจATK 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง รานบุญยอด ดีวิลอปเมนท รานบุญยอด ดีวิลอปเมนท เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003663 25 พ.ย. 65 - -

11419 ซื้อของที่ระลึก 1,930.00 1,930.00 เฉพาะเจาะจง บานแปนอาหารทะเลแหง บานแปนอาหารทะเลแหง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003664 25 พ.ย. 65 - -

11420 วัสดุประกอบกิจกรรม 1,550.00 1,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003665 25 พ.ย. 65 - -

11421 วัสดุอื่น 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง รานเจียบฮวด รานเจียบฮวด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003666 25 พ.ย. 65 - -

11422 วัสดุอื่น 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003667 25 พ.ย. 65 - -

11423 วัสดุอื่น 4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ 

จํากัด

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003668 25 พ.ย. 65 - -

11424 วัสดุอื่น 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ ราน บานจิปาถะ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003669 25 พ.ย. 65 - -

11425 วัสดุอื่น - 426.00 426.00 เฉพาะเจาะจง สมศรี ทองมั่น สมศรี ทองมั่น เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003670 25 พ.ย. 65 - -

11426 วัสดุอื่น - 1,454.00 1,454.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003671 25 พ.ย. 65 - -

11427 จางเหมารถตูปรับอากาศ 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง เสวก สุระประเสริฐ เสวก สุระประเสริฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003672 25 พ.ย. 65 - -

11428 เชาอุปกรณสํารองไฟฟา 34,350.00 34,350.00 เฉพาะเจาะจง นายประทีป เสาวรส นายประทีป เสาวรส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003673 25 พ.ย. 65 - -

11429 เอกสารเลมคูมือ (คาถาย+เขาเลม) 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003674 25 พ.ย. 65 - -

11430 คาจางเหมารถยนต 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง นายษานิตย ฤทธิชัย นายษานิตย ฤทธิชัย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003675 25 พ.ย. 65 - -

11431 ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 ชุด 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง สหพล พลเสนา สหพล พลเสนา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003676 25 พ.ย. 65 - -
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11432 คาจางเหมาบริการรถยนต 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร เอ็นจิเนียริ่ง

 แอนด ทรานสปอรต จํากัด

บริษัท อมรินทร เอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด ทรานสปอรต จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003677 25 พ.ย. 65 - -

11433 วัสดุอื่น 3,049.50 3,049.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บรรดาลทรัพย วัสดุ

กอสราง จํากัด

บริษัท บรรดาลทรัพย วัสดุ

กอสราง จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003678 25 พ.ย. 65 - -

11434 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 10,229.20 10,229.20 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  เวิลดเท

รด ประเทศไทย

หางหุนสวนจํากัด  เวิลดเทรด 

ประเทศไทย

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003679 25 พ.ย. 65 - -

11435 วัสดุอื่น 25,375.00 25,375.00 เฉพาะเจาะจง พุธฒิตา เดชประเสริฐ พุธฒิตา เดชประเสริฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003680 25 พ.ย. 65 - -

11436 วัสดุอื่น 30,610.00 30,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ 

จํากัด

บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003681 25 พ.ย. 65 - -

11437 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 6,259.50 6,259.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อารยออโตเซอรวิส

 จํากัด

บริษัท ส.อารยออโตเซอรวิส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003682 25 พ.ย. 65 - -

11438 คาใชสอยอื่นๆ คาใชสอยอื่นๆ วัสดุอื่น 6,330.00 6,330.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมเจียมจิตต

รานกรพจนสังฆภัณฑ

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

รานดอกไมเจียมจิตต

รานกรพจนสังฆภัณฑ

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003683 25 พ.ย. 65 - -

11439 คาใชสอยอื่นๆ 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง รานคา โรงเรียนสาธิต 

"พิบูลบําเพ็ญ"มหาวิทยาลัย

บูรพา

รานคา โรงเรียนสาธิต "พิบูล

บําเพ็ญ"มหาวิทยาลัยบูรพา

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003684 25 พ.ย. 65 - -

11440 คาวัสดุอุปกรณในการประชาสัมพันธ 1,695.00 1,695.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ ราน บานจิปาถะ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003685 25 พ.ย. 65 - -

11441 ซอมแซมรถยนต กค 3602 สก 13,169.40 ราคาที่ไดมา

จากการสืบ

ราคาจาก

ทองตลาด

เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาสระแกว ผู

จําหนายโตโยตา จํากัด

บริษัท โตโยตาสระแกว ผูจําหนาย

โตโยตา จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003686 25 พ.ย. 65 - -

11442 จางเหมาบริการรถยนต(เชารถตู)จํานวน2คัน 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง เสวก สุระประเสริฐ เสวก สุระประเสริฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003688 25 พ.ย. 65 - -

11443 ถุงกระดาษอารตมันพรอมป มฟอย 64,350.00 64,350.00 เฉพาะเจาะจง สมศักดิ์ สายแวว สมศักดิ์ สายแวว เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003689 25 พ.ย. 65 - -
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11444 วัสดุอื่น 3,060.00 3060.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา พึ่งเย็น นางสาวจิตรา พึ่งเย็น เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003691 25 พ.ย. 65 - -

11445 วัสดุอื่น 3,060.00 3060.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา พึ่งเย็น นางสาวจิตรา พึ่งเย็น เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003692 25 พ.ย. 65 - -

11446 วัสดุอื่น 3,060.00 3060.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา พึ่งเย็น นางสาวจิตรา พึ่งเย็น เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003693 25 พ.ย. 65 - -

11447 วัสดุอื่น 3,060.00 3060.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา พึ่งเย็น นางสาวจิตรา พึ่งเย็น เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003694 25 พ.ย. 65 - -

11448 วัสดุอื่น 3,060.00 3060.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา พึ่งเย็น นางสาวจิตรา พึ่งเย็น เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003695 25 พ.ย. 65 - -

11449 วัสดุอื่น 3,060.00 3060.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา พึ่งเย็น นางสาวจิตรา พึ่งเย็น เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003696 25 พ.ย. 65 - -

11450 วัสดุอื่น 3,060.00 3060.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา พึ่งเย็น นางสาวจิตรา พึ่งเย็น เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003697 25 พ.ย. 65 - -

11451 เพื่อใชตัดหญาบริเวณหนาคณะฯ 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง นายภิรมย นาสินสรอย นายภิรมย นาสินสรอย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003700 24 พ.ย. 65 - -

11452 เพื่อซื้อวัสดุไวใชเปลี่ยนซอมแซมหลอดไฟ 

และของใชในหองเรียน หองน้ํา

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด

,รานไถเส็ง,บริษัท โฮม โปร

ดักส เช็นเตอร

จํากัด

บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด,ราน

ไถเส็ง,บริษัท โฮม โปรดักส เช็น

เตอร

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003701 24 พ.ย. 65 - -

11453 ซื้อน้ํามันสําหรับเติมรถจักรยานยนต 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.น้ํามันและการคาปลีก

 จํากัด (มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003702 25 พ.ย. 65 - -

11454 คาจางเหมาบริการรถยนต 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ ชวยชูทรัพย นายประสิทธิ์ ชวยชูทรัพย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003703 25 พ.ย. 65 - -

11455 จางทําเว็ปโอสติ้ง 20 กิกะไบต โดเมน 

fineartbuu.org

7,650.00 7,650.00 เฉพาะเจาะจง จนัสธา ศรีสรวล จนัสธา ศรีสรวล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003704 25 พ.ย. 65 - -

11456 เปลี่ยนที่เก็บขอมูล SSD ความจุ 500 GB 

เปลี่ยนที่เก็บขอมูล SSD ความจุ 500 GB

5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล 

ที ช็อป

หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล ที ช็อป เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003705 25 พ.ย. 65 - -
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ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ
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ขอเสนอแนะ
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11457 สื่อเผยแพรหลักสูตรฯ 1,580.00 1,580.00 เฉพาะเจาะจง จักรกริส วัฒนศิริ จักรกริส วัฒนศิริ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003706 23 พ.ย. 65 - -

11458 จางเหมาบริการเพื่อใหบริการขับรถ 13,160.00 13,160.00 เฉพาะเจาะจง ธวัชชัย รอดสําอางค ธวัชชัย รอดสําอางค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003707 24 พ.ย. 65 - -

11459 จางเหมาบริการขับรถ 13,160.00 13,160.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐวุฒิ จาริยะศิลป ณัฐวุฒิ จาริยะศิลป เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003708 25 พ.ย. 65 - -

11460 คาจางซักผาปูที่นอน เดือน ธ.ค.2565 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป 

จํากัด

บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003709 28 พ.ย. 65 - -

11461 คาอาหารเชาประจําเดือน ธ.ค. 2565 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง ศิรินทิพย ศรีตะเขต ศิรินทิพย ศรีตะเขต เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003710 28 พ.ย. 65 - -

11462 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003713 28 พ.ย. 65 - -

11463 Low Profile Distal Medial Tibial 3.5mm 

Locking Screw, self-tapping 26 mm 

3.5mm Locking Screw, self-tapping 35 

mm 3.5mm Locking Screw, self-

tapping 45 mm 3.5mm Cortical Screw, 

Hexagonal, 3.5mm Cortical Screw, 

Hexagonal, 3.5mm Cortical Screw, 

Hexagonal, 3.5mm Locking Screw, self-

tapping 28 mm 3.5mm Locking Screw, 

self-tapping 40 mm

31,400.00 31,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็ดวานซ ออร

โธปดิคโซลูชั่น จํากัด

บริษัท แอ็ดวานซ ออรโธปดิค

โซลูชั่น จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003714 28 พ.ย. 65 - -

11464 วัสดุสําหรับหองพัก ศูนยปฏิบัติการโรงแรม 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีสตกรีนเทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท อีสตกรีนเทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003715 28 พ.ย. 65 - -

11465 วัสดุเพื่อดําเนินงานและใหบริการแขก 13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003716 28 พ.ย. 65 - -

11466 อาหารวางเพื่อรองรับแขก 11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง ศิรินทิพย ศรีตะเขต ศิรินทิพย ศรีตะเขต เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003717 28 พ.ย. 65 - -

11467 อาหารกลางวันเพื่อรองรับแขก 37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง อริยธัช อรุณราศีโรจน อริยธัช อรุณราศีโรจน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003718 28 พ.ย. 65 - -
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11468 พิมพนามบัตร ปมกุญแจ ทําตรายาง 1,730.00 1,730.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง, ราน

แสนสุขกราฟฟค, รานกมล 

การกุญแจ

นายไพรเดช สุทธิเรือง, รานแสน

สุขกราฟฟค, รานกมล การกุญแจ

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003719 28 พ.ย. 65 - -

11469 คาประชาสัมพันธ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริ้นติ้ง 108 จํากัด บริษัท พริ้นติ้ง 108 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003720 28 พ.ย. 65 - -

11470 คาใชสอยอื่นๆ คาใชสอยอื่นๆ 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง บานแปน บานแปน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003721 28 พ.ย. 65 - -

11471 วัสดุอื่น 17,655.00 17655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ 

จํากัด

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003722 28 พ.ย. 65 - -

11472 อัดภาพถายและปายไวนิล 460.00 460.00 เฉพาะเจาะจง รานไทยสยามดิจิตอลหนอง

มน นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

รานไทยสยามดิจิตอลหนองมน 

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003723 28 พ.ย. 65 - -

11473 วัสดุอื่น ๆ จํานวน 2 ชนิด 4,640.00 4,640.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ ธรรมราษฎร 

รานไทยสยามดิจิตอลหนอง

มน

นายณัฐพงษ ธรรมราษฎร ราน

ไทยสยามดิจิตอลหนองมน

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003724 28 พ.ย. 65 - -

11474 ซอมเครื่องพิมพดีดไฟฟา 1 เครื่อง 2,780.00 2,780.00 เฉพาะเจาะจง รานที แอนด ที ออฟฟศ 

ซัพพลาย

รานที แอนด ที ออฟฟศ ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003725 28 พ.ย. 65 - -

11475 ชอดอกไม จํานวน 1 ชอ 1,690.00 1,690.00 เฉพาะเจาะจง ราน The Flower bloom ราน The Flower bloom เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003726 28 พ.ย. 65 - -

11476 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง วุฒิชัย จันอนุกาญจน วุฒิชัย จันอนุกาญจน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003728 28 พ.ย. 65 - -
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11477 อารทีเมียขนาดใหญ จํานวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บรรจงฟารม บรรจงฟารม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003729 28 พ.ย. 65 - -

11478 วัสดุการเกษตร จํานวน 4 รายการ 1,140.00 1,140.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐวุฒิ เปยทอง นายรัฐวุฒิ เปยทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003730 28 พ.ย. 65 - -

11479 ตรายาง ชื่อสกุล ตําแหนงรองคณบดีฝาย 

ตรายาง ชื่อสกุล ตําแหนงรองคณบดี ตรายาง

 ลงนามแลว (1ชิ้น) ตรายาง ทราบ (1ชิ้น) 

ตรายางวันที่ เลขไทย (2 ชิ้น) ตรายางวันที่ 

ไทยอารบิก (6ชิ้น)

2,860.05 2,860.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003731 28 พ.ย. 65 - -

11480 น้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับเจาหนาที่ 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003732 28 พ.ย. 65 - -

11481 ซื้อสินคา(ตุกตา) จํานวน 11 รายการ 91,340.00 91,340.00 เฉพาะเจาะจง อันติมา เกียรติเทพขจร อันติมา เกียรติเทพขจร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003733 28 พ.ย. 65 - -

11482 วอลลไอศกรีมแทง จํานวน 22 รายการ 38,744.49 38,744.49 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น 

บิซซิเนส

หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003734 28 พ.ย. 65 - -

11483 ประตูหองน้ําU-PVC ประตูหองเก็บของ

U-PVC

14,017.00 14,017.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิ

วิลอปเมนท

หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอป

เมนท

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003735 28 พ.ย. 65 - -

11484 หอง QS1-306A เปลี่ยนแคปสตารทพัดลม

60uf หอง QS1-306B เติมน้ํายา R22 (1 

งาน)

3,723.60 3,723.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง 

จํากัด

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003736 28 พ.ย. 65 - -

11485 เปลี่ยนมอเตอรคอยลเย็น 16,692.00 16,692.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง 

จํากัด

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003737 28 พ.ย. 65 - -

11486 วัสดุไฟฟา จํานวน 3 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณ อีเลคทริค กฤษณ อีเลคทริค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003740 28 พ.ย. 65 - -

11487 วัสดุอื่น 3,060.00 3060.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา พึ่งเย็น นางสาวจิตรา พึ่งเย็น เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003741 28 พ.ย. 65 - -

11488 คาวัสดุอุปกรณ สําหรับการเรียนการสอน 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003742 28 พ.ย. 65 - -

11489 จางถายเอกสาร ขาว-ดํา จํานวน 943 แผน 282.90 282.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003743 28 พ.ย. 65 - -
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11490 มอเตอรพัดลม1/15 แรงมา มอเตอรพัดลม

1/10 แรงมา

7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง ราน รุงแอร ราน รุงแอร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003744 28 พ.ย. 65 - -

11491 คาวัสดุอุปกรณ สําหรับการเรียนการสอน 2,870.00 2,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน 

จํากัด

บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003745 28 พ.ย. 65 - -

11492 คุกกี้ จํานวน 1 รายการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุชานาฎ อยูนันต นางสุชานาฎ อยูนันต เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003746 28 พ.ย. 65 - -

11493 กระดาษ 80 แกรม A4 46,224.00 46,224.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุภาพฤกษ บิสซิเนส

 กรุป จํากัด

บริษัท สุภาพฤกษ บิสซิเนส กรุป 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003747 28 พ.ย. 65 - -

11494 ซอสินคา-ตุกตา จํานวน 7 รายการ 28,722.00 28,722.00 เฉพาะเจาะจง อันติมา เกียรติเทพขจร อันติมา เกียรติเทพขจร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003748 28 พ.ย. 65 - -

11495 เครื่องตีเบอร 7,170.00 7,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003749 28 พ.ย. 65 - -

11496 จางถายเอกสาร 1,822.00 1,822.00 เฉพาะเจาะจง วันธวัช เรืองศรี วันธวัช เรืองศรี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003750 28 พ.ย. 65 - -

11497 Cast Altosplint 4*30 inc Cast Altosplint 

4*15 inc

51,500.00 51,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทเส กรุป จํากัด บริษัท ไทเส กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003751 28 พ.ย. 65 - -

11498 Glucostrip (Accu-Chek) 50 Strip จํานวน 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003752 28 พ.ย. 65 - -

11499 3101-Thoracic Catheter #32 จํานวน 20

 ชิ้น

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จํากัด บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003753 28 พ.ย. 65 - -

11500 Cone Spacer (Child) จํานวน 200 ชิ้น 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเอี่ยม จํากัด บริษัท ศรีเอี่ยม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003754 28 พ.ย. 65 - -

11501 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 29,120.00 29,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003755 28 พ.ย. 65 - -

11502 จางเหมาตอเติมบันไดหนีไฟนอกอาคาร ทท.2 20,900.00 20,900.00 เฉพาะเจาะจง วีระศักดิ์ โฉมจังหวัด วีระศักดิ์ โฉมจังหวัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003756 28 พ.ย. 65 - -

11503 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด 1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003757 28 พ.ย. 65 - -

11504 จางเหมารถตูปรับอากาศ 2,700.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธุ จรัลเวชสุทธิ นายจักรพันธุ จรัลเวชสุทธิ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003758 28 พ.ย. 65 - -
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11505 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 27,779.00 27,779.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีพัฒนายนต 

(1997) จํากัด

บริษัท ชลบุรีพัฒนายนต (1997) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003759 28 พ.ย. 65 - -

11506 วัสดุอื่น 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด (มหาชน)

บริษัท เค.ซี.พลังงาน จํากัด

บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด

บริษัท ปตท.น้ํามันและการคาปลีก

 จํากัด (มหาชน)

บริษัท เค.ซี.พลังงาน จํากัด

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003760 28 พ.ย. 65 - -

11507 คาจางเหมาบริการอื่น 11,895.00 11,895.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003761 28 พ.ย. 65 - -

11508 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง สหพล พลเสนา สหพล พลเสนา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003762 28 พ.ย. 65 - -

11509 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อารยออโตเซอรวิส

 จํากัด

บริษัท ส.อารยออโตเซอรวิส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003763 28 พ.ย. 65 - -

11510 คาใชสอยอื่นๆ วัสดุอื่น 4,748.00 4,748.00 เฉพาะเจาะจง รานคา โรงเรียนสาธิต 

"พิบูลบําเพ็ญ"มหาวิทยาลัย

บูรพา

รานคา โรงเรียนสาธิต "พิบูล

บําเพ็ญ"มหาวิทยาลัยบูรพา

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003764 28 พ.ย. 65 - -

11511 วัสดุอื่น 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ภาณภัช แสงพันตา ภาณภัช แสงพันตา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003765 28 พ.ย. 65 - -

11512 วัสดุอื่น 1,280.00 1280.00 เฉพาะเจาะจง ราน จอมยุทธ โมบาย ราน จอมยุทธ โมบาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003766 28 พ.ย. 65 - -

11513 วัสดุอื่น 130.00 130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.น้ํามันและการคาปลีก

 จํากัด (มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003767 28 พ.ย. 65 - -

11514 วัสดุอื่น 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003768 28 พ.ย. 65 - -

11515 คาจางเหมาบริการอื่น 7,780.00 7780.00 เฉพาะเจาะจง วัชรินทร อันสะโก วัชรินทร อันสะโก เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003769 28 พ.ย. 65 - -

11516 ตลับผงหมึก HP LaserJet CE390A/90A 

ตลับผงหมึก HP LaserJet CF230A/30A

99,520.00 99,520.00 เฉพาะเจาะจง ราน มิตรสํานักงาน ราน มิตรสํานักงาน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003770 28 พ.ย. 65 - -

11517 กระติกแกวเก็บอุณหภูมิ และวัสดุซอมแซม 4,458.69 4,458.69 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003771 28 พ.ย. 65 - -
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11518 คาเปลี่ยนแบตเตอรรี่รถน้ําคันใหญ 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง นายนภสินธุ ขันทองดี นายนภสินธุ ขันทองดี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003772 28 พ.ย. 65 - -

11519 ซอมทอเมนจายน้ําประปา ขนาด 110 มม. 55,126.00 55,126.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สลิลทิพย จํากัด บริษัท สลิลทิพย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003773 28 พ.ย. 65 - -

11520 วัสดุสําหรับซอมแซม 4 รายการ 9,073.60 9,073.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003774 28 พ.ย. 65 - -

11521 ซื้อหมึกพิมพสําหรับเครื่องถายเอกสาร 22,350.00 22,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003776 28 พ.ย. 65 - -

11522 ซื้อวัสดุสําหรับงานซอม 1,632.00 1,632.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ รานไพรเวชคาวัสดุ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003777 28 พ.ย. 65 - -

11523 ซื้อของที่ระลึก 1 ชุด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิภาพร พรายน้ํา นางสาวทิภาพร พรายน้ํา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003778 28 พ.ย. 65 - -

11524 เครื่องชวยฟง จํานวน 10 เครื่อง 96,800.00 96,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม เฮียรริ่ง จํากัด บริษัท สยาม เฮียรริ่ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003779 29 พ.ย. 65 - -

11525 เครื่องชวยฟง จํานวน 10 เครื่อง 96,800.00 96,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม เฮียรริ่ง จํากัด บริษัท สยาม เฮียรริ่ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003780 29 พ.ย. 65 - -

11526 เครื่องชวยฟง จํานวน 10 เครื่อง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยการไดยินดีเมด 

จํากัด

บริษัท ศูนยการไดยินดีเมด จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003781 29 พ.ย. 65 - -

11527 เครื่องชวยฟง จํานวน 2 เครื่อง 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยการไดยินดีเมด 

จํากัด

บริษัท ศูนยการไดยินดีเมด จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003782 29 พ.ย. 65 - -

11528 เครื่องชวยฟง จํานวน 9 เครื่อง 94,990.00 94,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003783 29 พ.ย. 65 - -

11529 Plasmaflux P2dry 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003784 29 พ.ย. 65 - -

11530 สายรัดคาง 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล 

จํากัด

บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003785 29 พ.ย. 65 - -

11531 เครื่องพิมพเลเซอร ชนิด ขาว-ดํา 19,900.00 19,900.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไอที เอเวอรรีติง ราน ไอที เอเวอรรีติง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003786 29 พ.ย. 65 - -

11532 คาซอมระบบควบคุมการจายน้ํา 63,665.00 63,665.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เค เทคนิคอล จํากัด บริษัท ที.เค เทคนิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003787 29 พ.ย. 65 - -
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11533 สายตรวจจับ Spo2 จํานวน 3 เสน 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี พรีซิชั่น 168 

จํากัด

บริษัท เคพี พรีซิชั่น 168 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003789 29 พ.ย. 65 - -

11534 UIBC, 100T, C Pack Green HbA1C, 

500T, C Pack Green

97,156.00 97,156.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003792 29 พ.ย. 65 - -

11535 CO2+Na/ K/ CIm 250T, C Pack Green 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003795 29 พ.ย. 65 - -

11536 ชุดตรวจ Stool Examination จํานวน 800 

Test

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรมเมอร จํากัด บริษัท เฟรมเมอร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003796 29 พ.ย. 65 - -

11537 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาโทโลจี ไดแอกโน

สติก เซ็นเตอร จํากัด

บริษัท พาโทโลจี ไดแอกโนสติก 

เซ็นเตอร จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003798 29 พ.ย. 65 - -

11538 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003799 29 พ.ย. 65 - -

11539 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

ที่ 6 ชลบุรี

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 6 

ชลบุรี

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003801 29 พ.ย. 65 - -

11540 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003802 29 พ.ย. 65 - -

11541 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี 

จํากัด

บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003803 29 พ.ย. 65 - -

11542 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร

 ซิสเท็มส จํากัด

บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิส

เท็มส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003804 29 พ.ย. 65 - -

11543 เกาอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว 7,560.00 7,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003806 29 พ.ย. 65 - -

11544 วัสดุอื่น 34,150.00 34150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร แอด

วานซ จํากัด

บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003809 29 พ.ย. 65 - -

11545 วัสดุอื่น 15,557.80 15557.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ 

จํากัด

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003810 29 พ.ย. 65 - -

11546 รูปปนเซรามิก จํานวน 2 ชิ้น 3,000.00 3,000.00 นางสาวกริญญา แวววับศรี นางสาวกริญญา แวววับศรี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003811 29 พ.ย. 65 - -

11547 วัสดุอื่นๆ - 3,073.00 3,073.00 เฉพาะเจาะจง ราน เพลินอารมณ ราน เพลินอารมณ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003812 29 พ.ย. 65 - -
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11548 วัสดุอื่นๆ - 15,626.00 15,626.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ ราน บานจิปาถะ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003813 29 พ.ย. 65 - -

11549 จัดพิมพเลมรายงานการจัดอันดับฯ 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง พัชญสิตา แพทยชัยวงษ พัชญสิตา แพทยชัยวงษ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003816 29 พ.ย. 65 - -

11550 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003817 29 พ.ย. 65 - -

11551 แกส ขนาด 48kg จํานวน 2  ถัง 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง รานพิชสินีพาณิชย รานพิชสินีพาณิชย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003818 29 พ.ย. 65 - -

11552 จางซอมโทรศัพทและสายสัญญาณ 2,675.00 2,675.- บาท เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003819 29 พ.ย. 65 - -

11553 วัสดุ (ตามรายการประกอบแนบ) 9,785.00 9,785.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003820 25 พ.ย. 65 - -

11554 น้ํามันดีเซลและน้ํามันเบนซิน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหา

นคร

หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003821 28 พ.ย. 65 - -

11555 คาถายเอกสาร 14,615.00 14,615.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003822 29 พ.ย. 65 - -

11556 แบตเตอรี่แบบชารทHHR-65AAB(2กอน) 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003823 29 พ.ย. 65 - -

11557 ชุดเสาวอลเลยบอล ชุดเสาวอลเลยบอล

ชายหาด

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดสปอรต กรุป 

จํากัด

บริษัท แกรนดสปอรต กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003824 29 พ.ย. 65 - -

11558 คาซอมเครื่องสํารองไฟฟา 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003826 25 พ.ย. 65 - -

11559 พิมพไวนิลแบบละเอียด ขนาด 198x415 ซม. 2,980.00 2,980.00 เฉพาะเจาะจง จักรกริส วัฒนศิริ จักรกริส วัฒนศิริ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003827 25 พ.ย. 65 - -

11560 เพื่อใชกับผูรับบริการนวดแผนไทย 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคุณนิษฐ หองตรง นางสาวคุณนิษฐ หองตรง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003828 29 พ.ย. 65 - -

11561 เตียงไม ขนาด 100 x 200 x 45 ซม. 7,198.00 7,198.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรวัฒน สรางนา นายจิรวัฒน สรางนา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003829 29 พ.ย. 65 - -

11562 bowiedict  จํานวน 100 Pack 14,124.00 14,124.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปล บี แอนด เจ

 จํากัด

บริษัท ทริปเปล บี แอนด เจ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003830 29 พ.ย. 65 - -
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11563 แกสใหญ 48 กิโลกรัม  จํานวน 20 ถัง 27,600.00 27,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางแสนแกส จํากัด บริษัท บางแสนแกส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003831 29 พ.ย. 65 - -

11564 Cassette 100 RFID (12 แคปซูล/ตลับ) 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003832 29 พ.ย. 65 - -

11565 ชามรูปไต 10 นิ้ว  จํานวน 12 ใบ TRAY 8 x

 3 นิ้ว  จํานวน 12 ใบ

7,080.00 7,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.พี.เมดิคอล เทรดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท วี.พี.เมดิคอล เทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003833 29 พ.ย. 65 - -

11566 คาจางเหมาบริการรถยนต 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003834 29 พ.ย. 65 - -

11567 ซื้อน้ําดื่ม 9 ถัง 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ น้ําดื่มวีเจ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003835 29 พ.ย. 65 - -

11568 ซื้อยา Acyclovir 5% 1 gm cream จํานวน

 20

1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติ

คอล จํากัด

บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติคอล 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003838 29 พ.ย. 65 - -

11569 คาจางเหมากําจัดปลวก งวดที่ 4 12,037.50 12037.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003839 28 พ.ย. 65 - -

11570 คาจางเหมาบริการอื่น - 51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮโกะ เพรส จํากัด บริษัท โฮโกะ เพรส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003840 29 พ.ย. 65 - -

11571 ตัวแปลง จํานว 2 ตัว 4,716.00 4,716.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003842 25 พ.ย. 65 - -

11572 โซเดียมไบคารบอเนต จํานวน 10 กระสอบ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานยืนยงพานิช รานยืนยงพานิช เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003843 29 พ.ย. 65 - -

11573 ซื้อสินคา จํานวน 6 รายการ 54,208.02 54,208.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอม

เมอรเชียล จํากัด

บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003845 29 พ.ย. 65 - -

11574 ลูกชิ้น จํานวน 2 รายการ 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง พี่นกหาดวอนนภา พี่นกหาดวอนนภา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003846 29 พ.ย. 65 - -

11575 ตุกตา จํานวน 4 รายการ 98,537.00 98,537.00 เฉพาะเจาะจง อันติมา เกียรติเทพขจร อันติมา เกียรติเทพขจร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003847 29 พ.ย. 65 - -

11576 เครื่องกรองน้ําบริสุทธิ์ แบบ 2 อุณหูมิ 13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลายส 

จํากัด

บริษัท แสงเอกซัพพลายส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003849 29 พ.ย. 65 - -

11577 ซื้อยา Aloe vera gel 87.4% 35 g gel 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีริช (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003853 29 พ.ย. 65 - -
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11578 ซื้อยา Hepatitis B IG vaccine 180 iu/1 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003854 29 พ.ย. 65 - -

11579 ซื้อยา Calcipotriol 5 

mg+Betamethasone

80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003855 29 พ.ย. 65 - -

11580 ซื้อยา Betameth 0.5 mg+Calcipot 50 

mcg/g

33,384.00 33,384.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003856 29 พ.ย. 65 - -

11581 ซื้อยา D 5 S 1000 ml จํานวน 2000 ถุง , 59,500.00 59,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003857 29 พ.ย. 65 - -

11582 ซื้อยา Olopatadine 0.2% eye drop 2.5

 ml

25,689.63 25,689.63 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003858 29 พ.ย. 65 - -

11583 ซื้อยา Metronidazole 

750mg+Miconazole

9,801.20 9,801.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003859 29 พ.ย. 65 - -

11584 ซื้อยา Loteprednol etabonate 0.5% eye 6,525.93 6,525.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003860 29 พ.ย. 65 - -

11585 ซื้อยา Bupivacaine hydrochloride 0.5% 23,042.00 23,042.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003861 29 พ.ย. 65 - -

11586 ซื้อยา Insulin NPH pen 100u/ml 3 ml 88,750.00 88,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003862 29 พ.ย. 65 - -

11587 ซื้อยา Bemiparin 7500 iu/0.3 ml 11,395.50 11,395.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003863 29 พ.ย. 65 - -

11588 ซื้อยา Chlordiazepoxide 5 mg+Clidinium 2,325.00 2,325.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003866 29 พ.ย. 65 - -

11589 ซื้อยา Vitamin K1 1 mg/0.5 ml injection 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญ

ฟารมาซี

หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003867 29 พ.ย. 65 - -

11590 ซื้อยา Clonazepam 2 mg tablet จํานวน 

30

16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมีนา จํากัด บริษัท ฟารมีนา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003868 29 พ.ย. 65 - -

11591 ซื้อยา Verapamil SR 240 mg tablet 

จํานวน

86,670.00 86,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003869 29 พ.ย. 65 - -

11592 ซื้อยา Alcohol Rub + Hibi. 0.5% 4 L 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003870 29 พ.ย. 65 - -
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11593 ซื้อยา Fentanyl 100 mcg/2 ml injection 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กองควบคุม

วัตถุเสพติด

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003871 29 พ.ย. 65 - -

11594 ซื้อยา Pethidine 50 mg/1 ml injection 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กองควบคุม

วัตถุเสพติด

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003872 29 พ.ย. 65 - -

11595 ซื้อยา Morphine 10 mg/1 ml injection 9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กองควบคุม

วัตถุเสพติด

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003873 29 พ.ย. 65 - -

11596 สื่อเผยแพรหลักสูตรฯ 1,580.00 1,580.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003876 29 พ.ย. 65 - -

11597 เชาชุดการแสดง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะโชค ลีลอย นายชนะโชค ลีลอย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003877 29 พ.ย. 65 - -

11598 คาจางเหมาบริการอื่น คาจางเหมาบริการอื่น

 คาจางเหมาบริการอื่น

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง รชพล ราศรีรัตนะ รชพล ราศรีรัตนะ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003878 30 พ.ย. 65 - -

11599 กรองดักน้ํา คาแรงเปลี่ยนกรองดักน้ํา วาลว

แบงลมลอหนา คาแรงเปลี่ยนวาลวแบงลม

21,239.50 21,239.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  เวิลดเท

รด ประเทศไทย

หางหุนสวนจํากัด  เวิลดเทรด 

ประเทศไทย

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003879 30 พ.ย. 65 - -

11600 แบตเตอรี่สําหรับโนตบุคฯ (1ชิ้น) 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003880 30 พ.ย. 65 - -

11601 เพื่อใชในการจัดโครงการ Lawyer of justice

 ณ อาคารโภชนาคาร

4,500.00 4,500 บาท เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ส.ทอง

เจริญรุงเรือง อิงคเจ็ท

หางหุนสวนจํากัด ส.ทอง

เจริญรุงเรือง อิงคเจ็ท

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003881 30 พ.ย. 65 - -

11602 เพื่อใชในการจัดโครงการ Lawyer of justice

 ณ อาคารโภชนาคาร

2,700.00 2,700 บาท เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ส.ทอง

เจริญรุงเรือง อิงคเจ็ท

หางหุนสวนจํากัด ส.ทอง

เจริญรุงเรือง อิงคเจ็ท

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003882 30 พ.ย. 65 - -

11603 เพื่อใชในลางมือฆาเชื้อ โครงการ Lawyer of 

justice ณ อาคารโภชนาคาร

1,500.00 1,500 บาท เฉพาะเจาะจง รานบริบาลเภสัช รานบริบาลเภสัช เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003883 30 พ.ย. 65 - -

11604 เพื่อใชในการจัดโครงการ Lawyer of justice

 ณ โภชนาคาร มหาวิทยาลัยบูรพา

2,600.00 2,600 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด หางแสงฟา

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

หางแสงฟา

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003884 30 พ.ย. 65 - -

หนา้ 1250



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

11605 เพื่อทําความสะอาดอาคารโภชนาคารหลัง

เสร็จสิ้นโครงการ Lawyer of justice ณ

1,000.00 1,000 บาท เฉพาะเจาะจง นางมานพ แกวมณี นางมานพ แกวมณี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003885 30 พ.ย. 65 - -

11606 เพื่อใชปฐมพยาบาลเบื้องตนในโครงการ 

Lawyer of justice ณ โภชนาคาร

3,500.00 3,500 บาท เฉพาะเจาะจง รานบริบาลเภสัช รานบริบาลเภสัช เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003886 30 พ.ย. 65 - -

11607 จางขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา 554,894.67 554,894.67 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาคบาง

แสน

การไฟฟาสวนภูมิภาคบางแสน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003887 30 พ.ย. 65 - -

11608 วัสดุอื่น 8,240.00 8,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเรปแรป จํากัด บริษัท สยามเรปแรป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003888 30 พ.ย. 65 - -

11609 วัสดุอื่น 422.00 422.00 เฉพาะเจาะจง นายเรวัตร จันทรเทศ นายเรวัตร จันทรเทศ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003889 30 พ.ย. 65 - -

11610 วัสดุอื่น 12,998.36 12,998.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003890 30 พ.ย. 65 - -

11611 วัสดุอื่น 31,570.00 31,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003892 30 พ.ย. 65 - -

11612 วัสดุอื่น 4,857.00 4,857.00 เฉพาะเจาะจง นิติพงศ อยูคง

บริษัทตันติเจริญโภคทรัพย 

จํากัด (สํานักงานใหญ)

บาน ป.ปลา

ไพรเวชคาวัสดุ

บริษัท โกรท รีโวลูชัน จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

น้ําดื่มบานและสวน

บริบาลเภสัช

นิติพงศ อยูคง

บริษัทตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

บาน ป.ปลา

ไพรเวชคาวัสดุ

บริษัท โกรท รีโวลูชัน จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

น้ําดื่มบานและสวน

บริบาลเภสัช

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003893 30 พ.ย. 65 - -

11613 สั่งทําปาย x-stand จํานวน 6 ชุด 7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003894 30 พ.ย. 65 - -

11614 คาซอมแซมเครื่องปริ้นเตอร คาซอมแซม

เครื่องปริ้นเตอร คาซอมแซมเครื่องปริ้นเตอร

7,020.00 7,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003895 30 พ.ย. 65 - -

หนา้ 1251



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

11615 กระดาษ Thermal ขนาด 57x38 มม. 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภาสิน หางหุนสวนจํากัด ภาสิน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003896 30 พ.ย. 65 - -

11616 คาจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอย 96,750.00 96,750.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติง

เกล เฮลทแคร

หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล 

เฮลทแคร

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003897 30 พ.ย. 65 - -

11617 คาถายเอกสาร ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.

2565

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส 

กอปปเออร จํากัด

บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปป

เออร จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003898 30 พ.ย. 65 - -

11618 คาถายเอกสาร ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.

2565

99,800.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง 

(ไทยแลนด) จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทย

แลนด) จํากัด (สํานักงานใหญ)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003899 30 พ.ย. 65 - -

11619 วัสดุการศึกษา 2 รายการ 295.00 295.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003900 30 พ.ย. 65 - -

11620 คาซอมแซมรถจักรยานยนต 1,420.00 1,420.00 เฉพาะเจาะจง รานนอยบางแสน รานนอยบางแสน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003901 30 พ.ย. 65 - -

11621 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 8 รายการ 9,052.20 9,052.20 ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่ ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003902 30 พ.ย. 65 - -

11622 คาใชสอยอื่นๆ-ดอกไมธูปเทียน คาใชสอย

อื่นๆ-คาน้ําดื่มและน้ําปานะ

180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง กุลพันธฟรอรา กุลพันธฟรอรา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003903 30 พ.ย. 65 - -

11623 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง) 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง ธัณยจิรา ไชยภริพัฒน ธัณยจิรา ไชยภริพัฒน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003905 30 พ.ย. 65 - -

11624 ซอมเปลี่ยนอะไหลรถยนต 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนต

ชลบุรี จํากัด

บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003906 30 พ.ย. 65 - -

11625 ชั้นเก็บของ จํานวน 1 ชุด 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง สุนันท บุญมา สุนันท บุญมา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003907 30 พ.ย. 65 - -

11626 ไมลลําโพงแบบพกพา จํานวน 3 อัน 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003908 30 พ.ย. 65 - -

11627 วัสดุคอมพิวเตอร (ตามรายการประกอบแนบ) 61,780.00 61,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003909 30 พ.ย. 65 - -

11628 หมึกพิมพ (ตามรายการประกอบแนบ) 10,300.00 10,300.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003910 30 พ.ย. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

11629 จางเปลี่ยนสายไฟและอุปกรณตูควบคุม 25,787.00 25,787.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.เพิ่มพูน อิเล็คทริค

 แอนดดีเวลลอปเมนท จํากัด

บริษัท ส.เพิ่มพูน อิเล็คทริค 

แอนดดีเวลลอปเมนท จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003913 30 พ.ย. 65 - -

11630 Opsite 15Cm * 28Cm จํานวน 200 ชิ้น 

TG Bactigrass 10*10 cm (Topical Gauze)

24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003914 30 พ.ย. 65 - -

11631 Spinal Needle #22G *3 1/2 จํานวน 50 

ชิ้น

1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003915 30 พ.ย. 65 - -

11632 SXPD2B405 สตราตาฟกซสไปรัล พีดีโอ #1 34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003916 30 พ.ย. 65 - -

11633 Polyglactin 910 #5/0 DS12 (C0069207) 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003917 30 พ.ย. 65 - -

11634 Simple Cap (จุกเปดโพรงใหสารน้ํา) จํานวน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003918 30 พ.ย. 65 - -

11635 เพื่อจัดโครงการ Open House 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง เชาดี เชาดี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003920 30 พ.ย. 65 - -

11636 เพื่อใชในสํานักงานคณะฯ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003921 30 พ.ย. 65 - -

11637 คาถายเอกสาร 13,420.00 13,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003923 1 พ.ย. 65 - -

11638 วัสดุอื่น 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003924 30 พ.ย. 65 - -

11639 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 6,291.60 6,291.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอร-โทเลโด 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศ

ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003926 30 พ.ย. 65 - -

11640 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 4,720.00 4,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003927 30 พ.ย. 65 - -

11641 วัสดุอื่น 56,035.90 56,035.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จํากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003928 30 พ.ย. 65 - -

11642 วัสดุอื่น 1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง ราน ขาวโอต กอปป ราน ขาวโอต กอปป เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003929 30 พ.ย. 65 - -

11643 วัสดุอื่น 75,627.60 75,627.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จํากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003930 30 พ.ย. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

11644 แผนพับ A4 2 หนา สติกเกอรไดคัท 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง สุพรชัย หัตถกิจอุดม สุพรชัย หัตถกิจอุดม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003931 30 พ.ย. 65 - -

11645 คาน้ํามันเชื้อเพลิง 1,500.00 1,500 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.น้ํามันและ

การคัาปลีก จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด

บริษัท ปตท.น้ํามันและการคัาปลีก

 จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003932 30 พ.ย. 65 - -

11646 ซื้อยา Ethinylestradiol 20 mg+ 8,950.00 8,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส 

จํากัด

บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003933 30 พ.ย. 65 - -

11647 ซื้อยา Podophylline paint 25% 15 ml 7,020.00 7,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา 

จํากัด

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003934 30 พ.ย. 65 - -

11648 ซื้อยา Ertapenam 1 gm injection จํานวน 93,518.00 93,518.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003935 30 พ.ย. 65 - -

11649 ซื้อยา Pantoprazole 40 mg injection 94,695.00 94,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003936 30 พ.ย. 65 - -

11650 ซื้อยา Carbocysteine lysine 90 mg/ml 7,750.00 7,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร 

(ไทยแลนด) จํากัด

บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทย

แลนด) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003937 30 พ.ย. 65 - -

11651 ซื้อยา Oxytocin 10 iu/1 ml injection 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี. จํากัด บริษัท เอฟ.ซี.พี. จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003938 30 พ.ย. 65 - -

11652 ซื้อยา Amoxicillin 1 gm+Clavulanate 

200

83,460.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003939 30 พ.ย. 65 - -

11653 ซื้อยา Ciprofloxacin 200 mg injection 72,225.00 72,225.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003940 30 พ.ย. 65 - -

11654 ซื้อยา Chlorthalidone 25 mg tablet 

จํานวน

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003941 30 พ.ย. 65 - -

11655 ซื้อยา Omeprazole 20 mg capsule 

จํานวน

94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003942 30 พ.ย. 65 - -

11656 ซื้อยา Pneumococcal polysaccharide 28,248.00 28,248.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003944 30 พ.ย. 65 - -

11657 ซื้อยา Benzoyl peroxide 2.5% w/w 

cream

4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีริช (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003945 30 พ.ย. 65 - -
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ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

11658 ซื้อยา Dobutamine 250 mg/20 ml 

injection

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญ

ฟารมาซี

หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003946 30 พ.ย. 65 - -

11659 ซื้อยา Adenosine 6 mg/2 ml injection 46,266.80 46,266.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003947 30 พ.ย. 65 - -

11660 ซื้อยา SmofKabiven Pl 1300 KCal (1904

 ml

41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003948 30 พ.ย. 65 - -

11661 ซื้อยา SmofKabiven CT 1600 KCal 

(1477 ml

40,767.00 40,767.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003949 30 พ.ย. 65 - -

11662 น้ํามันดีเซล 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003950 30 พ.ย. 65 - -

11663 น้ํามันเบนซินธรรมดา 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลีกจํากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคา

ปลีกจํากัด (มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003951 30 พ.ย. 65 - -

11664 ซื้อยา Molnupiravr 200 mg tablet จํานวน 73,188.00 73,188.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003952 1 ธ.ค. 65 - -

11665 กระเชาอาหารทะเลแหง จํานวน 1 กระเชา 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานมารดา รานมารดา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003953 1 ธ.ค. 65 - -

11666 หลอดไฟ LED 18W หลอดไฟ LED 8W 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง ราน สะสม ราน สะสม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003957 1 ธ.ค. 65 - -

11667 คาบริการทางทันตกรรม (งานฟนปลอม) 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003959 1 ธ.ค. 65 - -

11668 อุปกรณประกอบการขาย จํานวน 3 รายการ

 ซื้อสินคา จํานวน 7 รายการ

12,658.00 12,658.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด

(มหาชน)

บริษัท สยามแมคโคร จํากัด

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003960 1 ธ.ค. 65 - -

11669 Polyglactin 910 #3/0 DS19 (C0069421) 

Nylon #6/0 DSMP11 (C0936022)

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003961 1 ธ.ค. 65 - -

หนา้ 1255



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

11670 คาวัสดุอุปกรณจัดกิจกรรม 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทวีโชคอินเตอรเทรด

ดิ้ง จํากัด, สดใส กอบป, 

พอใจพานิช และ บริษัท

สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท ทวีโชคอินเตอรเทรดดิ้ง 

จํากัด, สดใส กอบป, พอใจพานิช 

และ บริษัท

สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003963 1 ธ.ค. 65 - -

11671 Flowflex SAR-CoV-2 Antigen 37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ ไดแอก

นอสติก จํากัด

บริษัท แอดวานซ ไดแอกนอสติก 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003964 1 ธ.ค. 65 - -

11672 IMP Trisodium Citrate (PT tube) 2 ml 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโน

สติกส จํากัด

บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003965 1 ธ.ค. 65 - -

11673 วัสดุอื่น 130.00 130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคา

ปลีก จํากัด (มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003981 1 ธ.ค. 65 - -

11674 ซื้อยา Degarelix 120 mg injection จํานวน 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003990 1 ธ.ค. 65 - -

11675 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต กล4385 ชลบุรี 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหา

นคร

หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003992 2 ธ.ค. 65 - -

11676 แบตเตอรี่สํารองไฟสําหรับลิฟตโดยสาร 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ธนาดล ราน ธนาดล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003993 2 ธ.ค. 65 - -

11677 ซอมเครื่องปรับอากาศ (ครุภัณฑเกา ซอม

เครื่องปรับอากาศ (ครุภัณฑเกา ลางทําความ

สะอาดเครื่องปรับอากาศ

3,477.50 3,477.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง 

จํากัด

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003994 2 ธ.ค. 65 - -

11678 ปายประชาสัมพันธ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา เอ็ม-เอส โฆษณา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003996 2 ธ.ค. 65 - -

11679 จาเหมารถตูวันที่ 6 ธ.ค. 2565 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร ทองเกษม นายพงศธร ทองเกษม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003997 2 ธ.ค. 65 - -

11680 ซื้อของที่ระลึก 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003998 2 ธ.ค. 65 - -
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ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

11681 น้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต ธ.ค.2565 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหา

นคร

หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000003999 2 ธ.ค. 65 - -

11682 จางเหมาบริการรถตู  9 ธ.ค. 2565 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนขาว

บริการ

หางหุนสวนจํากัด ตนขาวบริการ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004000 2 ธ.ค. 65 - -

11683 จางเหมาบริการรถยนต 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง เสวก สุระประเสริฐ เสวก สุระประเสริฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004002 2 ธ.ค. 65 - -

11684 วัสดุอื่น วัสดุอื่น 35,100.00 35,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พูล ออกาไนซ จํากัด บริษัท พูล ออกาไนซ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004003 2 ธ.ค. 65 - -

11685 น้ํามันเชื้อเพลิง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหา

นคร

หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004004 2 ธ.ค. 65 - -

11686 วัสดุอื่น ๆ จํานวน 12 ชนิด 3,375.85 3,375.85 เฉพาะเจาะจง ราน ไถเส็ง ราน ไถเส็ง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004005 2 ธ.ค. 65 - -

11687 คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเดือน ธ.ค 65 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง,บริษัท ชัยภัทร (2018)

 จํากัด

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง

,บริษัท ชัยภัทร (2018) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004006 2 ธ.ค. 65 - -

11688 วัสดุการเกษตร จํานวน 7 รายการ 722.00 722.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชคาวัสดุ ไพรเวชคาวัสดุ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004007 2 ธ.ค. 65 - -

11689 คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004008 2 ธ.ค. 65 - -

11690 คาประชาสัมพันธ 3,749.28 3,749.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริ้นติ้ง 108 จํากัด บริษัท พริ้นติ้ง 108 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004009 2 ธ.ค. 65 - -

11691 คาซอมแซมและบํารุงรักษาปายคณะดนตรีฯ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง สุพรชัย หัตถกิจอุดม สุพรชัย หัตถกิจอุดม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004010 2 ธ.ค. 65 - -

11692 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 9,426.50 9426.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004011 2 ธ.ค. 65 - -

11693 ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฎกระทรวง 1,950.00 1,950 บาท เฉพาะเจาะจง สิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ สิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004012 2 ธ.ค. 65 - -

หนา้ 1257



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

11694 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 6,309.00 6,309.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น

เตอร จํากัด (มหาชน)

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004018 2 ธ.ค. 65 - -

11695 คาซอมแซมกระเบื้องผนังหองน้ํา ญ ชั้น 6 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง สมพล สมพร สมพล สมพร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004019 2 ธ.ค. 65 - -

11696 คาซอมแซมทอน้ําทิ้งรั่วหอง U613 คาซอม

กระเบื้องทางเดินสวนกลางหอพัก คา

ซอมแซมขอบกระจกหนาตางรั่ว I736

9,732.00 9,732.00 เฉพาะเจาะจง สมพล สมพร สมพล สมพร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004020 2 ธ.ค. 65 - -

11697 กระดาษทรายน้ํา เบอร 400 จํานวน 10 แผน

 กระดาษทรายน้ํา เบอร 150 จํานวน 10 

แผน กระดาษทรายน้ํา เบอร 80 จํานวน 10 

แผน กาวชาง ขนาด 3 กรัม จํานวน 10 

หลอด ชุดดอกสวานจิ๋ว จํานวน 1 ชุด ชุด

ดอกสวานเจาะไม  จํานวน 1 ชุด คีมปาก

แหลม จํานวน 1 อัน คีมปากจิ้งจก  จํานวน 1

 อัน คีมตัดปากเฉียง  จํานวน 1 อัน ดอก

จําปาไขหัวสวาน จํานวน 1 อัน แผนรองพิมพ

 FF  จํานวน 2 ชุด เสนพลาสติก จํานวน 2 

มวน ตะปู 9 ขนาด 40 มิล จํานวน 1 ถุง 

ตางหูแบบเกี่ยว สีเงิน จํานวน 1 ถุง หวงพวง

กุญแจ  จํานวน 1 ถุง ตางหูแบบเสียบ ขนาด

 6 มิล จํานวน 1 ถุง

5,750.00 5,750.00 เฉพาะเจาะจง ราน ปุกกา สโตร ราน ปุกกา สโตร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004021 2 ธ.ค. 65 - -

11698 ซื้อยา Procaterol 5 mcg/1 ml syrup 60

 ml

6,206.00 6,206.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004022 2 ธ.ค. 65 - -

11699 ซื้อยา D 10 S 1000 ml จํานวน 100 ถุง 3,299.88 3,299.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004023 2 ธ.ค. 65 - -

11700 ซื้อยา Influenza vaccine 0.5 ml NH 

จํานวน

93,625.00 93,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004024 2 ธ.ค. 65 - -

11701 ซื้อยา Tetracosactide 250 mcg injection 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004025 2 ธ.ค. 65 - -
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11702 ซื้อยา Clindamycin 300 mg capsule 

จํานวน

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004026 2 ธ.ค. 65 - -

11703 ซื้อยา Epidermal growth factor 10 gm 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004027 2 ธ.ค. 65 - -

11704 ซื้อยา Estradiol0.035 mg + Cyproterone

 2

4,615.00 4,615.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004028 2 ธ.ค. 65 - -

11705 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 1,510.00 1,510.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย เปลงปลั่ง นายสุวิทย เปลงปลั่ง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004029 2 ธ.ค. 65 - -

11706 ซื้อยา Clarithromycin 500 mg tablet 22,250.00 22,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด บริษัท อารเอ็กซ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004030 2 ธ.ค. 65 - -

11707 ซื้อยา Cefdinir 100 mg capsule จํานวน 

60

70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004031 2 ธ.ค. 65 - -

11708 ซื้อยา Methimazole 5 mg tablet จํานวน

 120

42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004032 2 ธ.ค. 65 - -

11709 ซื้อยา Clopidogrel 75 mg tablet จํานวน 94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004033 2 ธ.ค. 65 - -

11710 วัสดุอื่น 3,415.00 3,415.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004034 2 ธ.ค. 65 - -

11711 กระดาษ 80 แกรม A4 11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุภาพฤกษ บิสซิเนส

 กรุป จํากัด

บริษัท สุภาพฤกษ บิสซิเนส กรุป 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004035 2 ธ.ค. 65 - -

11712 กระดาษ 70 แกรม A4 8,774.00 8,774.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุภาพฤกษ บิสซิเนส

 กรุป จํากัด

บริษัท สุภาพฤกษ บิสซิเนส กรุป 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004037 2 ธ.ค. 65 - -

11713 คาจางเหมาบริการรถยนต 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูริตา 

ทราเวล

หางหุนสวนจํากัด ภูริตา ทราเวล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004038 2 ธ.ค. 65 - -

11714 วัสดุอื่น 821.00 821.00 เฉพาะเจาะจง รานคา โรงเรียนสาธิต 

"พิบูลบําเพ็ญ"มหาวิทยาลัย

บูรพา

รานคา โรงเรียนสาธิต "พิบูล

บําเพ็ญ"มหาวิทยาลัยบูรพา

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004039 2 ธ.ค. 65 - -

11715 วัสดุอื่น 5,316.48 5316.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004040 2 ธ.ค. 65 - -

11716 คาบริการดูแลบํารุงรักษาลิฟตอาคารหอพักบุ 80,892.00 80,892 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท จารดีน ชินดเลอร 

(ไทย) จํากัด

บริษัท จารดีน ชินดเลอร (ไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004041 2 ธ.ค. 65 - -
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11717 ซื้อยา Extraneal Ultrabag Icodextrin 2 24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004048 2 ธ.ค. 65 - -

11718 ซื้อยา Eucerin pH5 Washlotion 200 ml 1,658.50 1,658.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004049 2 ธ.ค. 65 - -

11719 ซื้อยา Fluticasone propionate 50 mcg+ 90,449.78 90,449.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004050 2 ธ.ค. 65 - -

11720 คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเดือน ธ.ค 65 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004051 2 ธ.ค. 65 - -

11721 วัสดุอื่น 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004052 2 ธ.ค. 65 - -

11722 วัสดุอื่น 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด

บริษัท ปตท.น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด

บริษัท ปตท.น้ํามันและการคาปลีก

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004054 2 ธ.ค. 65 - -

11723 จางสําเนาเอกสารกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 6,821.85 6,821.85 

บาท

เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004062 2 ธ.ค. 65 - -

11724 คลอรีนเกล็ด 90% จํานวน 5 ถัง 32,100.00 32,100 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท นารา เคมีภัณฑ และ

อุปกรณ จํากัด

บริษัท นารา เคมีภัณฑ และ

อุปกรณ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004064 2 ธ.ค. 65 - -

11725 พิมพเอกสารขาว-ดํา 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004067 2 ธ.ค. 65 - -

11726 ถายเอกสาร 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข รุงรัตน แสงสุข เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004068 2 ธ.ค. 65 - -

11727 ปายไวนิล 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา รานเอ็ม-เอส โฆษณา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004069 2 ธ.ค. 65 - -

11728 กระเชาผลไม 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล รานบุปผชาติ หนาศาล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004070 2 ธ.ค. 65 - -

11729 บริการดูแลเด็กเล็ก 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นิสา แกนสา นิสา แกนสา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004071 2 ธ.ค. 65 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

11730 บริการดูแลเด็กเล็ก 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง สุรียพร จันทราภิรมย สุรียพร จันทราภิรมย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004072 2 ธ.ค. 65 - -

11731 บริการดูแลเด็กเล็ก และชวยครูพี่เลี้ยง 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ญานิกา กลอมกลิ่น ญานิกา กลอมกลิ่น เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004073 2 ธ.ค. 65 - -

11732 จางเหมาผูชวยปฏิบัติงานคอมพิวเตอร 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บัญญพนต ยงวิทยากุล บัญญพนต ยงวิทยากุล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004074 2 ธ.ค. 65 - -

11733 จางเหมาผูชวยปฏิบัติงานคอมพิวเตอร 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง พัสสน อุยวงคศา พัสสน อุยวงคศา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004075 2 ธ.ค. 65 - -

11734 น้ํามันเชื้อเพลิง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004076 2 ธ.ค. 65 - -

11735 น้ํามันเชื้อเพลิง 53,000.00 53,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004077 2 ธ.ค. 65 - -

11736 อาหารปรุงสําเร็จสําหรับเด็กเล็ก 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล มานพ นางสาวนฤมล มานพ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004078 2 ธ.ค. 65 - -

11737 กลองทอมบา 19,600.00 19,600.00 เฉพาะเจาะจง ราน Seller Music ราน Seller Music เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004079 2 ธ.ค. 65 - -

11738 วัสดุและอุปกรณในการจัดกิจกรรมวันพอ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางศจีรัตน สุวรรณโพธิ์ นางศจีรัตน สุวรรณโพธิ์ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004080 2 ธ.ค. 65 - -

11739 เครื่องไทยธรรม 9 ชุด 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน ศ.สังฆภัณฑ ราน ศ.สังฆภัณฑ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004081 2 ธ.ค. 65 - -

11740 วัสดุอื่นๆ สําหรับใชในโครงการ 1,140.00 1,140.00 เฉพาะเจาะจง ราน ศ.สังฆภัณฑ

รานดอกไมหยก

ราน Kalaya Florist

ราน ศ.สังฆภัณฑ

รานดอกไมหยก

ราน Kalaya Florist

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004082 2 ธ.ค. 65 - -

11741 ซื้อผลไม สําหรับไหวเจาที่ จํานวน 1 ชุด 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณ วรรดี มะหะหมัด คุณ วรรดี มะหะหมัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004083 2 ธ.ค. 65 - -

11742 สั่งทําปกวุฒิบัตร จํานวน 100 ชิ้น 8,860.00 8,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปกไหม จํากัด บริษัท ปกไหม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004084 2 ธ.ค. 65 - -
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11743 ซื้อชอดอกไม 10 ชอ และดอกกุหลาบ 20 

ดอก

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน Kalaya Florist ราน Kalaya Florist เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004085 2 ธ.ค. 65 - -

11744 คาจางเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 35,680.00 428,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย 

เอสบี อินเตอรการด จํากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี

 อินเตอรการด จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004086 2 ธ.ค. 65 - -

11745 คาจางเหมาทําความสะอาดและดูแลสวน 27,178.00 27,178.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.จ.ี แมเนจ

เมนท แอนด เซอรวิสเซส 

จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.จ.ี แมเนจเมนท 

แอนด เซอรวิสเซส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004087 2 ธ.ค. 65 - -

11746 วัสดุงานบานงานครัว 13,536.00 13,536.00 เฉพาะเจาะจง รานทวีทรัพย โซน 4 รานทวีทรัพย โซน 4 เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004088 2 ธ.ค. 65 - -

11747 ตรายาง 1,160.00 1,160.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค รานแสนสุขกราฟฟค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004089 2 ธ.ค. 65 - -

11748 คาซอมบํารุงรักษารถตูปรับอากาศ 18,754.00 18,754.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนต

ชลบุรี จํากัด

บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004090 2 ธ.ค. 65 - -

11749 ตูเก็บสารดูดความชื้น ตําบลโขมง อําเภอ ตู

เก็บสารดูดความชื้น ตําบลโขมง อําเภอ

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด บริษัท กิบไทย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004091 5 ธ.ค. 65 - -

11750 ตูเก็บสารไวไฟ ตําบลโขมง อําเภอทาใหม 18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004092 5 ธ.ค. 65 - -

11751 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดับ XGA 

เครื่องเสียงเคลื่อนที่ ตําบลโขมง อําเภอ 

เครื่องเสียงเคลื่อนที่ ตําบลโขมง อําเภอ

65,900.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน อัลไพน อินเตอรเทรด ราน อัลไพน อินเตอรเทรด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004093 5 ธ.ค. 65 - -

11752 ตูแชแข็ง ตําบลโขมง อําเภอทาใหม จังหวัด 13,490.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลดแอรโรว โปร

ดักส จํากัด

บริษัท โกลดแอรโรว โปรดักส 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004094 5 ธ.ค. 65 - -

11753 วัสดุอื่น 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง Tops เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ.

 สาขาบางแสน

Tops เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ. 

สาขาบางแสน

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004095 6 ธ.ค. 65 - -

11754 หลอดไฟนีออน,โคมไฟ,พุกผีเสื้อติดผนัง 4,960.00 4,960.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชคาวัสด,ุบ.ซีอารซี ไท

วัสดุ จํากัด (สาขาบางแสน)

ไพรเวชคาวัสด,ุบ.ซีอารซี ไทวัสดุ 

จํากัด (สาขาบางแสน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004096 6 ธ.ค. 65 - -

11755 หลอดไฟ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.กิจไพศาล ไลทติ้ง จํากัด บ.กิจไพศาล ไลทติ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004097 6 ธ.ค. 65 - -
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11756 แอลกอฮอล 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบริบาลเภสัช รานบริบาลเภสัช เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004098 6 ธ.ค. 65 - -

11757 วัสดุอื่น 9,620.20 9,620.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004099 6 ธ.ค. 65 - -

11758 วัสดุอื่น 6,045.00 6,045.00 เฉพาะเจาะจง รานคา โรงเรียนสาธิต 

"พิบูลบําเพ็ญ"มหาวิทยาลัย

บูรพา

รานคา โรงเรียนสาธิต "พิบูล

บําเพ็ญ"มหาวิทยาลัยบูรพา

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004100 6 ธ.ค. 65 - -

11759 กระดาษ 80 แกรม A4 23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุภาพฤกษ บิสซิเนส

 กรุป จํากัด

บริษัท สุภาพฤกษ บิสซิเนส กรุป 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004101 6 ธ.ค. 65 - -

11760 วัสดุอื่น 15,900.00 15,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล 

ที ช็อป

หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล ที ช็อป เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004103 6 ธ.ค. 65 - -

11761 ขนยายครุภัณฑ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรัชนี่ ชัยยัง นางรัชนี่ ชัยยัง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004105 6 ธ.ค. 65 - -

11762 วัสดุ อุปกรณ สํานักงาน 8 รายการ 2,930.00 2,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004106 6 ธ.ค. 65 - -

11763 ซอมแซมรถจักรยานยนตคณะฯ 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัช สมนึก นายธวัช สมนึก เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004107 6 ธ.ค. 65 - -

11764 ขาวหลาม จํานวน 5 ชุด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมณี ปนทอง นางมณี ปนทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004108 6 ธ.ค. 65 - -

11765 ซอมแซมระบบน้ําประปา 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง สายัณห พึ่งสังวาลย สายัณห พึ่งสังวาลย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004109 6 ธ.ค. 65 - -

11766 ตัวอยางสัตวน้ํา จํานวน 2 รายการ 1,210.00 1,210.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ชัยวัฒน นายสมชาย ชัยวัฒน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004110 6 ธ.ค. 65 - -

11767 อาหารสัตวน้ํา จํานวน 5 รายการ 61,800.00 61,800.00 เฉพาะเจาะจง ปรียานันท หงษออน ปรียานันท หงษออน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004111 6 ธ.ค. 65 - -

11768 พวงกุญแจปลากระเบนคละสี จํานวน 1 

รายการ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ธีรพล คุณอริยะเกษม ธีรพล คุณอริยะเกษม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004112 6 ธ.ค. 65 - -

11769 ลูกบอลบรรจุของเลนคละแบบ 16,585.00 16,585.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น

 จํากัด

บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004113 6 ธ.ค. 65 - -
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11770 วัสดุอื่น 19,800.00 19,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล 

ที ช็อป

หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล ที ช็อป เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004114 6 ธ.ค. 65 - -

11771 ชุดทดสอบจําแนกเชื้อและทดสอบความไวตอ

ยา

95,375.00 95,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004115 6 ธ.ค. 65 - -

11772 BACTED PLASTIC PEDS PLUS/ F 

MEDIUM BACTEC PLASTIC PLUS AEROI 

C/ F 50/ BOX

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004116 6 ธ.ค. 65 - -

11773 วัสดุอื่น 7,224.00 7,224.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีพีพี 2022 จํากัด บริษัท พีพีพี 2022 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004117 6 ธ.ค. 65 - -

11774 วัสดุอื่น 42,995.00 42,995.00 เฉพาะเจาะจง พสิษฐ คลองแคลว พสิษฐ คลองแคลว เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004118 6 ธ.ค. 65 - -

11775 หมึกเครื่องพิมพHP204 BlackToner 7 กลอง 44,330.00 44,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004119 6 ธ.ค. 65 - -

11776 บันไดอลูมิเนียม 5 ขั้น 2 ทาง 1,455.20 1,455.20 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่ ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004121 6 ธ.ค. 65 - -

11777 วัสดุ อุปกรณ ซอมแซมบํารุงรักษา 6 รายการ 6,687.50 6687.50 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่ ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004123 6 ธ.ค. 65 - -

11778 จางเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธงานนิทรรศกา 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุญยอด ดีวิลอปเมนท รานบุญยอด ดีวิลอปเมนท เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004124 6 ธ.ค. 65 - -

11779 จางเหมาลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน ขาวสะอาด นายไพโรจน ขาวสะอาด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004125 6 ธ.ค. 65 - -

11780 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 83 เอ 1,500.00 ราคาจาก

ทองตลาด

เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004126 6 ธ.ค. 65 - -

11781 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 85 เอ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004127 6 ธ.ค. 65 - -

11782 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004129 6 ธ.ค. 65 - -

11783 ซื้อกระดาษถายเอกสาร 2,020.00 2,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ 

(2002) จํากัด

บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004131 6 ธ.ค. 65 - -
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11784 วัสดุเชื้อเพลิง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.น้ํามันและการคาปลีก

 จํากัด (มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004132 6 ธ.ค. 65 - -

11785 คาวารสาร 725.00 725.00 เฉพาะเจาะจง รานเพลินอารมณ รานเพลินอารมณ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004133 1 ธ.ค. 65 - -

11786 คาปายไวนิล 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง พุธฒิตา เดชประเสริฐ พุธฒิตา เดชประเสริฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004134 6 ธ.ค. 65 - -

11787 คาวัสดุการศึกษา จํานวน 3 รายการ 958.00 958.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ ราน บานจิปาถะ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004136 6 ธ.ค. 65 - -

11788 หมึกพิมพเลเซอร HP CF287A 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004137 6 ธ.ค. 65 - -

11789 ตรายาง (ผศ.ดร.ธนะวัฒน วรรณประภา) 

ตรายาง (ผศ.ดร.ธนะวัฒน วรรณประภา) 

ตรายาง (ผศ.ดร.เชษฐ ศิริสวัสดิ)์ ตรายาง 

เรียน รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา น้ําหมึก

ตรายาง (สีน้ําเงิน) ตรายางวันที่หมึกในตัว 

เลขไทย ตรายาง งานวิชาการระดับ

บัณฑิตศึกษา ตรายาง (ผศ.ดร.ธนะวัฒน 

วรรณประภา) ตรายาง วันที่หมึกในตัว ไทย

อารบิก

5,891.24 5,891.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004138 6 ธ.ค. 65 - -

11790 วัสดุอุปกรณ จํานวน 21 รายการ 29,917.20 29,917.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ 

จํากัด

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004139 6 ธ.ค. 65 - -

11791 วัสดุ (ตามรายการประกอบแนบ) 9,700.00 9,700.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.จี วัสดุครุภัณฑ พี.เอ็น.จี วัสดุครุภัณฑ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004140 6 ธ.ค. 65 - -

11792 คาของที่ระลึกวิทยากร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานแมบุญสง รานแมบุญสง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004141 6 ธ.ค. 65 - -

11793 วัสดุ (ตามรายการประกอบแนบ) 1,999.00 1,999.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004142 6 ธ.ค. 65 - -
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11794 คารับรองผูบริหาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟรีดอม แอนด ดอน 

จํากัด

บริษัท ฟรีดอม แอนด ดอน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004144 6 ธ.ค. 65 - -

11795 คาวัสดุสํานักงาน 2 รายการ 1,219.80 1,219.80 เฉพาะเจาะจง ราน ไถเส็ง ราน ไถเส็ง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004145 6 ธ.ค. 65 - -

11796 คาพื้นที่ ON Cloud  100GB 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เอส เอ็น แอ็ด

วานซ จํากัด

บริษัท ซี เอส เอ็น แอ็ดวานซ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004146 6 ธ.ค. 65 - -

11797 วัสดุอื่นๆ 20,265.80 20,265.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 

จํากัด

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004147 6 ธ.ค. 65 - -

11798 ซื้อยา Piperacillin 4gm+Tazobactam 0.5 90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004148 6 ธ.ค. 65 - -

11799 เพื่อใชในการจัดทําขอสอบของคณะ

รัฐศาสตรและนิติศาสตร

74,900.00 74,900 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ทอมไทคอมฟอรม 

จํากัด

บริษัท ทอมไทคอมฟอรม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004149 6 ธ.ค. 65 - -

11800 กระดาษชําระ 25 ลัง 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง รานฟาใส รานฟาใส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004151 6 ธ.ค. 65 - -

11801 ซื้อยา Methoxyflurane 99.9% inhalation 22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004152 6 ธ.ค. 65 - -

11802 วัสดุการศึกษา จํานวน 2 รายการ 

(รายละเอียด

12,100.00 12,100.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอส.บี.แล็บ แอนด 

ซายน

ราน เอส.บี.แล็บ แอนด ซายน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004153 6 ธ.ค. 65 - -

11803 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 86,188.50 86,188.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ แอนด ฟูจิ 

จํากัด

บริษัท ว.เกียรติ แอนด ฟูจิ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004154 6 ธ.ค. 65 - -

11804 วัสดุอื่น-น้ํามันเชื้อเพลิง 8,000.00 8,000 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนา

นคร จํากัด

สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004155 6 ธ.ค. 65 - -

11805 วัสดุอื่น-น้ํามันเชื้อเพลิง 25,000.00 25,000 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนา

นคร จํากัด

สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004156 6 ธ.ค. 65 - -

11806 คาชุดหนังสือสําหรับสุดยอดนักอาน 13,083.10 13,083.10 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004157 6 ธ.ค. 65 - -

11807 นามบัตรคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง สุพรชัย หัตถกิจอุดม สุพรชัย หัตถกิจอุดม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004158 6 ธ.ค. 65 - -

11808 คาจัดงาน Prom Night รวมคาอุปกรณเวที 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง ภาคภูมิ เมืองเจริญ ภาคภูมิ เมืองเจริญ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004159 6 ธ.ค. 65 - -
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11809 จัดซื้อน้ํามันพนักงานเดินเอกสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหา

นคร

หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004160 6 ธ.ค. 65 - -

11810 เครื่องกวนสารแบบแมเหล็ก 26,215.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟค

 จํากัด

บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟค จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004161 6 ธ.ค. 65 - -

11811 กลองชุดยาปฐมพยาบาลเบื้องตน 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004163 7 ธ.ค. 65 - -

11812 คาเชารถสองแถวเพื่อบริการแขกผูเขาพัก 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญสง คําพืช นายบุญสง คําพืช เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004164 7 ธ.ค. 65 - -

11813 น้ําถังขนาด 20 ลิตร 170.00 170.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คณิศร หจก.คณิศร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004165 7 ธ.ค. 65 - -

11814 ยางในลอหนา (1 เสน) 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง รานนอยบางแสน รานนอยบางแสน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004166 7 ธ.ค. 65 - -

11815 วัสดุอื่น 44,886.50 44,886.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวทกรุป จํากัด

(มหาชน)

บริษัท ไวทกรุป จํากัด(มหาชน) เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004167 7 ธ.ค. 65 - -

11816 วัสดุอื่น 2,930.00 2,930.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004168 7 ธ.ค. 65 - -

11817 ถายเอกสารพรอมเขาเลมปกสีแบบสันกาว 5,310.00 5,310.00 เฉพาะเจาะจง กิตติสัณห เพียรพิทักษ กิตติสัณห เพียรพิทักษ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004169 7 ธ.ค. 65 - -

11818 วัสดุอื่น 4,757.22 4,757.22 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วอรด เม

ดิก

หางหุนสวนจํากัด วอรด เมดิก เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004170 7 ธ.ค. 65 - -

11819 วัสดุอื่น 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออสคอน จํากัด บริษัท ออสคอน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004171 7 ธ.ค. 65 - -

11820 วัสดุอื่น 8,217.60 8,217.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004172 7 ธ.ค. 65 - -

11821 ปริ้นสีราคางานกอสรางและงานรื้อถอน ปริ้น

เอกสารแบงงวดงาน ขนาดA4

8,895.00 8,895.00 เฉพาะเจาะจง กิตติสัณห เพียรพิทักษ กิตติสัณห เพียรพิทักษ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004173 7 ธ.ค. 65 - -

11822 คาจางเหมายานพาหนะ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริภัททรา จุฑามณี นางสาวศิริภัททรา จุฑามณี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004174 7 ธ.ค. 65 - -

11823 คาถายเอกสารพรอมเขาเลม คูมือครู คาถาย

เอกสารพรอมเขาเลม คูมือ

52,810.00 52,810.00 เฉพาะเจาะจง ราน โชคชัยการพิมพ ราน โชคชัยการพิมพ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004175 7 ธ.ค. 65 - -
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11824 ค/ภ ต่ํากวาเกณฑ 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004176 7 ธ.ค. 65 - -

11825 คาจางเหมาบริการรถยนต 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง เสวก สุระประเสริฐ เสวก สุระประเสริฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004177 7 ธ.ค. 65 - -

11826 วัสดุอุปกรณและสารเคมีจัดการแขงขัน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซวายเอนซ 

จํากัด

บริษัท ทีทีเค ซวายเอนซ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004178 7 ธ.ค. 65 - -

11827 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 12,412.00 12,412.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004179 7 ธ.ค. 65 - -

11828 คาเชาเครื่องถายเอกสาร 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004180 7 ธ.ค. 65 - -

11829 คาเกียรติบัตรสําหรับผูเขารวมโครงการ 4,000.00 4,000 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮโกะ เพรส จํากัด บริษัท โฮโกะ เพรส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004181 7 ธ.ค. 65 - -

11830 จางเหมาทําปายประชาสัมพันธ ขนาด 4x1.5 3,000.00 3,000 บาท เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ส.ทอง

เจริญรุงเรือง อิงคเจ็ท

หางหุนสวนจํากัด ส.ทอง

เจริญรุงเรือง อิงคเจ็ท

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004182 7 ธ.ค. 65 - -

11831 คาซอมแซมและบํารุงรักษารถกอลฟ 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท โกลบอล คอรปอเรชั่น 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004183 7 ธ.ค. 65 - -

11832 คาวัสดุอุปกรณ สําหรับซอมแซม 6,666.10 6,666.10 เฉพาะเจาะจง ราน ไถเส็ง ราน ไถเส็ง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004184 7 ธ.ค. 65 - -

11833 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004185 7 ธ.ค. 65 - -

11834 ซื้อวัสดุสํานักงาน 25,113.79 25,113.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004186 7 ธ.ค. 65 - -

11835 ค/ภ ต่ํากวาเกณฑ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเทค พริ้น ราน วินเทค พริ้น เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004187 7 ธ.ค. 65 - -

11836 ชุดโปรแกรมสําหรับสราง Virtual Tour และ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ท

เวิรค จํากัด

บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004188 7 ธ.ค. 65 - -

11837 คาของที่ระลึก สําหรับจัดโครงการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานวรรดี มะหะหมัด รานวรรดี มะหะหมัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004189 7 ธ.ค. 65 - -
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11838 เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น 17,976.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004190 7 ธ.ค. 65 - -

11839 ลังไมมีฝาปด(ขนาด120x120 ซ.ม.) 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต แกวสนธิ นายอนุชิต แกวสนธิ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004191 7 ธ.ค. 65 - -

11840 วัสดุการเกษตร และวัสดุไฟฟา 3,965.00 3,965.00 เฉพาะเจาะจง รานลัคกี้การเดนท และราน

ไพรเวชคาวัสดุ

รานลัคกี้การเดนท และรานไพร

เวชคาวัสดุ

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004192 7 ธ.ค. 65 - -

11841 จางเปลี่ยนปมน้ํา/เปลี่ยนเซ็นเซอร 11,383.73 11,383.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนต

ชลบุรี จํากัด

บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004193 7 ธ.ค. 65 - -

11842 คาเอกสาร และจัดทําเลมรายงานงานวิจัย 1,760.00 1,760.00 เฉพาะเจาะจง รานสดใส กอบป นางสุ

กัญญา จีนเมือง

รานสดใส กอบป นางสุกัญญา จีน

เมือง

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004194 7 ธ.ค. 65 - -

11843 คาวัสดุอุปกรณ สําหรับจัดโครงการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย มงคลผาติ นายสุพรชัย มงคลผาติ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004195 7 ธ.ค. 65 - -

11844 คาวัสดุ อุปกรณ สําหรับการเรียนการสอน 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004196 7 ธ.ค. 65 - -

11845 โปรแกรมชวยออกแบบทําแบบอาคาร 460,100.00 460,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพพลิแคด จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท แอพพลิแคด จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004197 7 ธ.ค. 65 - -

11846 ปากกาเคมี 2 หัว(กันน้ํา) จํานวน 1 รายการ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004198 7 ธ.ค. 65 - -

11847 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 36,754.50 36,754.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ท

เวิรค จํากัด

บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004199 7 ธ.ค. 65 - -

11848 แบตเตอรี่ AED 1 กอน 13,642.50 13642.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลโคเทค อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด

บริษัท แอลโคเทค อินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004200 7 ธ.ค. 65 - -

11849 คาวัสดุกอสราง จํานวน 6 รายการ 1,875.00 1,875.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ ราน ไพรเวชคาวัสดุ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004201 7 ธ.ค. 65 - -

11850 จางเหมาบริการกําจัดหนู จางเหมาบริการ

กําจัดปลวก

63,553.20 63,553.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอรวิส 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอรวิส (ประเทศ

ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004202 7 ธ.ค. 65 - -

11851 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 20,750.00 20,750.00 เฉพาะเจาะจง ระพิน ฮะสุน ระพิน ฮะสุน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004203 7 ธ.ค. 65 - -

หนา้ 1269



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

11852 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 20,437.00 20,437.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช 

เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004204 7 ธ.ค. 65 - -

11853 ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย ครุภัณฑ

วิทยาศาสตรและการแพทย

59,064.00 59,064.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช 

เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004205 7 ธ.ค. 65 - -

11854 หมึกเครื่องพิมพเลเซอรสี 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004206 7 ธ.ค. 65 - -

11855 ซองเครื่องบินผนึกแหง 70 แกรม 20 แพ็ค 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004208 7 ธ.ค. 65 - -

11856 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศจํานวน

12คัน

34,200.00 34,200.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน วงศแกว นายภานุวัฒน วงศแกว เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004209 7 ธ.ค. 65 - -

11857 วัสดุอื่น 50,017.15 50017.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ 

จํากัด

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004210 7 ธ.ค. 65 - -

11858 วัสดุอื่น 60,050.00 60050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร แอด

วานซ จํากัด

บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004211 7 ธ.ค. 65 - -

11859 วัสดุทางการแพทย จํานวน 8 รายการ 19,300.00 19,300.00 เฉพาะเจาะจง บริบาลเภสัช บริบาลเภสัช เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004212 7 ธ.ค. 65 - -

11860 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศจํานวน

13คัน

40,800.00 40,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสํารวย อําพร นายสํารวย อําพร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004213 7 ธ.ค. 65 - -

11861 วัสดุอื่น 59,909.30 59909.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท แฟรพาร จํากัด บริษัท แฟรพาร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004214 7 ธ.ค. 65 - -

11862 ซองใสซิปรูด จํานวน 200 ซอง 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004215 7 ธ.ค. 65 - -

11863 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศจํานวน

25คัน

62,000.00 62,000.00 เฉพาะเจาะจง เสวก สุระประเสริฐ เสวก สุระประเสริฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004216 7 ธ.ค. 65 - -

11864 วัสดุสํานักงาน จํานวน 27 รายการ 23,630.00 24,908.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ ราน บานจิปาถะ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004217 7 ธ.ค. 65 - -

11865 เพื่อไปจายคาน้ําประปาและคาไฟฟาของ

อาคารพาณิชย

200.00 200 บาท เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004218 7 ธ.ค. 65 - -

หนา้ 1270



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

11866 วัสดุทางการแพทย หนากากอนามัย และถุง

มือ

1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง บริบาลเภสัช บริบาลเภสัช เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004220 7 ธ.ค. 65 - -

11867 หมึกเครื่องพิมพ HP Laserjet 2 กลอง 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004222 7 ธ.ค. 65 - -

11868 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน

1คัน

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เสวก สุระประเสริฐ เสวก สุระประเสริฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004223 7 ธ.ค. 65 - -

11869 กระดาษเช็ดหนา 24 กลอง 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004229 7 ธ.ค. 65 - -

11870 วัสดุอื่น 4,500.00 4500.00 เฉพาะเจาะจง ธนัท ติกปญญาวุฒิ ธนัท ติกปญญาวุฒิ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004231 7 ธ.ค. 65 - -

11871 คาจางเหมาละครนิทานเพลง คาเชาชุด

สําหรับพิธีกร คาวัสดุอุปกรณสําหรับซุม

กิจกรรม คาปายโครงการ

36,772.00 36,772.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ

บริษัท แตมฝน จํากัด

ปานิดา ปฎิพันธวิจิตร

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด

บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง 

จํากัด

รานศักทองคู

รอยลีลา ของฝาก

รอย Well

นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ

บริษัท แตมฝน จํากัด

ปานิดา ปฎิพันธวิจิตร

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด

บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด

รานศักทองคู

รอยลีลา ของฝาก

รอย Well

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004232 7 ธ.ค. 65 - -

11872 คาใชสอยอื่นๆ-ดอกไมธูปเทียน คาใชสอย

อื่นๆ-คาน้ําดื่มและน้ําปานะ

180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง กุลพันธฟรอรา กุลพันธฟรอรา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004236 7 ธ.ค. 65 - -

11873 ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฎกระทรวง 47,080.00 47,080 บาท เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดชาติวงศ

 กรุป

หางหุนสวนจํากัด เดชาติวงศ กรุป เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004238 8 ธ.ค. 65 - -

11874 ตูทําน้ํารอน - น้ําเย็น 14,300.00 14,300.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004239 8 ธ.ค. 65 - -

11875 จางตรวจเช็คระยะ 160,000 กม.เปลี่ยน 8,728.85 8,728.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนต

ชลบุรี จํากัด

บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004240 8 ธ.ค. 65 - -

11876 เครื่องดูดความชื้น 138 ลิตร 94,160.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟค

 จํากัด

บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟค จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004242 8 ธ.ค. 65 - -
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11877 โปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ 65,270.00 65,270.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซลูชั่น เซ็นเตอร 

จํากัด

บริษัท โซลูชั่น เซ็นเตอร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004243 8 ธ.ค. 65 - -

11878 คาถายเอกสารสี - ขาวดํา 28,558.44 28,558.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอีสเทิรน กอปป 

จํากัด

บริษัท ไทยอีสเทิรน กอปป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004244 8 ธ.ค. 65 - -

11879 คาวัสดุ อุปกรณ สําหรับหองสมุด 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานดินสอ 26 ราน บานดินสอ 26 เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004245 8 ธ.ค. 65 - -

11880 คาจางเหมาบริการอื่น 46,400.00 46,400.00 เฉพาะเจาะจง บัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ บัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004246 8 ธ.ค. 65 - -

11881 ซาเลาเปา และขนมจีบ จํานวน 5 รายการ 45,453.60 45,453.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด บริษัท จอมธนา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004248 8 ธ.ค. 65 - -

11882 โทรทัศน แอล อี ดี แบบSmart TV โทรทัศน

 แอล อี ดี แบบSmart TV

34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004249 8 ธ.ค. 65 - -

11883 วัสดุอื่น 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004250 8 ธ.ค. 65 - -

11884 ค/ภ ต่ํากวาเกณฑ 31,672.00 31,672.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004251 8 ธ.ค. 65 - -

11885 วัสดุอื่น 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง ราน ทายตลาดการเกษตร ราน ทายตลาดการเกษตร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004252 8 ธ.ค. 65 - -

11886 ซื้อยา Colistimethate eq 150 mg 57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004253 8 ธ.ค. 65 - -

11887 ครุภัณฑงานบานงานครัว 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004254 8 ธ.ค. 65 - -

11888 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 22,898.00 22,898.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004255 8 ธ.ค. 65 - -

11889 ซื้อยา CAPD (2.5% Dext Low Cal) 5000

 ml

47,475.90 47,475.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004258 8 ธ.ค. 65 - -

11890 ซื้อยา N.S.S Irrigate 1000 ml จํานวน 3500 94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004259 8 ธ.ค. 65 - -

11891 ซื้อยา Favipiravir 200 mg tablet จํานวน 60,027.00 60,027.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004260 8 ธ.ค. 65 - -
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11892 ซื้อยา Furosemide 500 mg tablet 

จํานวน 30

29,853.00 29,853.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004261 8 ธ.ค. 65 - -

11893 ซื้อยา Griseofulvin 500 mg tablet จํานวน 3,585.00 3,585.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปยน จํากัด บริษัท ยูโทเปยน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004262 8 ธ.ค. 65 - -

11894 ซื้อยา Glycerine pure 6 kg จํานวน 2 ขวด , 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ 

(1985) จํากัด

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ (1985) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004263 8 ธ.ค. 65 - -

11895 ซื้อยา Succinylcholine 500 mg injection 6,680.00 6,680.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญ

ฟารมาซี

หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004264 8 ธ.ค. 65 - -

11896 ซื้อยา Ispaghula 5 gm powder จํานวน 

700

99,750.00 99,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004265 8 ธ.ค. 65 - -

11897 ซื้อยา Conjugated Estrogen 0.625 mg 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล 

(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ

ไทย)จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004266 8 ธ.ค. 65 - -

11898 ซื้อยา Amitriptyline 10 mg tablet จํานวน 10,015.20 10,015.20 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004267 8 ธ.ค. 65 - -

11899 ซื้อยา Benzydamine HCl 3 mg/ml spray 64,735.00 64,735.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004268 8 ธ.ค. 65 - -

11900 ซื้อยา Bromhexine 8 mg tablet จํานวน 

120

17,160.00 17,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004269 8 ธ.ค. 65 - -

11901 ซื้อยา Cefditoren 200 mg tablet จํานวน

 80

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004270 8 ธ.ค. 65 - -

11902 ซื้อยา Charcoal powder 5 gm จํานวน 10 3,477.50 3,477.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน

 จํากัด

บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004271 8 ธ.ค. 65 - -

11903 ซื้อยา Chlorhexidine 4% 500 ml Scrub 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004272 8 ธ.ค. 65 - -

11904 ซื้อยา Hepatitis B vaccine 1 ml จํานวน 49,220.00 49,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004273 8 ธ.ค. 65 - -

11905 มานมวนใบทึบแสงพรอมกรอบบังราง 46,440.00 46,440.00 เฉพาะเจาะจง ราน ชลบุรีผามาน ราน ชลบุรีผามาน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004276 8 ธ.ค. 65 - -

11906 ชุดอุปกรณการพิสูจนตัวตนเพื่อเขารับ 72,897.18 72,897.18 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก เมดิคอล 

ซอฟตแวร จํากัด

บริษัท บางกอก เมดิคอล 

ซอฟตแวร จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004277 8 ธ.ค. 65 - -
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11907 สารเภสัชรังสี ชนิด I-131 ชนิด Capsule 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล 

โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น 

(ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004278 8 ธ.ค. 65 - -

11908 เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล 

จํากัด

บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004279 8 ธ.ค. 65 - -

11909 เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล 

จํากัด

บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004280 8 ธ.ค. 65 - -

11910 กระบอกฉีดสารทึบรังสี Syringe Injector 78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเวนนอรา เมด จํากัด บริษัท สเวนนอรา เมด จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004281 8 ธ.ค. 65 - -

11911 กระบอกฉีดสารทึบรังสี Syringe Injector 76,000.00 76,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเวนนอรา เมด จํากัด บริษัท สเวนนอรา เมด จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004282 8 ธ.ค. 65 - -

11912 จางเหมารื้อถอนและติดตั้งเสาไฟฟา 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เจ. การไฟฟา 

จํากัด

บริษัท เค.เจ. การไฟฟา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004283 8 ธ.ค. 65 - -

11913 คาประชาสัมพันธ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004285 8 ธ.ค. 65 - -

11914 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 33,170.00 33,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีเล็คตริค เซอรวิส ดี

ไวซ จํากัด

บริษัท อีเล็คตริค เซอรวิส ดีไวซ 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004286 8 ธ.ค. 65 - -

11915 ขอซื้อ/จางถายเอกสารแบบฟอรมโรงพยาบาล 48,990.00 48,990.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานคอมพิวเตอร ราน บานคอมพิวเตอร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004288 8 ธ.ค. 65 - -

11916 Glyconate #5/0 DSMP13 (C2023603) 

จํานวน

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004289 8 ธ.ค. 65 - -

11917 Eyemax Regular (สีฟา)(MP03772) 33-38

 CM

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน เอ็นจิเนียร 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

บริษัท ซายน เอ็นจิเนียร อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004290 8 ธ.ค. 65 - -

11918 ค/ภ ต่ํากวาเกณฑ 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดเกาหลัก

เฟอรนิเจอร

หางหุนสวนจํากัดเกาหลัก

เฟอรนิเจอร

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004291 8 ธ.ค. 65 - -

11919 8519 พลาสติกดามขอเทา ยาว #M 

(Novatec) 8609-Heel Wedge #RT 

จํานวน 4 แพค

15,836.00 15,836.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004292 8 ธ.ค. 65 - -

11920 HF Mepilex Border 7.5 *7.5 Cm จํานวน

 Mepilex Border Post - Op 6*8 cm 

จํานวน

24,342.50 24,342.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004294 8 ธ.ค. 65 - -
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11921 3003-Trachepstomy tube #9(CUFF) 

จํานวน 3

3,803.85 3,803.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004295 8 ธ.ค. 65 - -

11922 8608-FUTURO COMFORT KNEE 

SUPPORT #L

9,437.40 9,437.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004296 8 ธ.ค. 65 - -

11923 ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 

จํากัด

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004297 8 ธ.ค. 65 - -

11924 8303-Collar(เฝอกพยุงคอชนิดปรับได) 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมส เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท เมส เทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004298 8 ธ.ค. 65 - -

11925 เทปกาว 2 หนาชนิดหนา จํานวน 72 มวน 

แทนตัดสะก็อตเทปขนาดใหญ จํานวน 6 อัน

 ถานแบตเตอรี่ 9 V จํานวน 24 กอน ซองสี

ขาวขนาดดีแอล จํานวน 2000 ซอง

13,190.00 13,190.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004300 8 ธ.ค. 65 - -

11926 Needle disposible #21 G*1 1/2 จํานวน 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004302 8 ธ.ค. 65 - -

11927 ถังขยะแบบขาเหยียบขนาด 35 ลิตร จํานวน

 4 ใบ

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004303 8 ธ.ค. 65 - -

11928 Needlle disposible #24 G*1 จํานวน 

10000

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004304 8 ธ.ค. 65 - -

11929 ค/ภ ต่ํากวาเกณฑ 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟค

 จํากัด

บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟค จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004305 8 ธ.ค. 65 - -

11930 น้ําดื่ม 600 มล. จํานวน 600 แพค 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดริ้งค ซัพพลาย

เออร แอนด เซอรวิส จํากัด

บริษัท ไอดริ้งค ซัพพลายเออร 

แอนด เซอรวิส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004306 8 ธ.ค. 65 - -

11931 ลวดเย็บกระดาษเบอร 35 จํานวน 360 กลอง 6,450.00 6,450.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004307 8 ธ.ค. 65 - -

11932 Polyglactin 910#5/0 DSMP11 (C069608) 14,445.00 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004308 8 ธ.ค. 65 - -

11933 Gauze Roll Sterile จํานวน 4200 ซอง 75,600.00 75,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004309 8 ธ.ค. 65 - -

11934 พิมพนามบัตร 2 หนา จํานวน 400 ใบ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง สุพรชัย หัตถกิจอุดม สุพรชัย หัตถกิจอุดม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004310 8 ธ.ค. 65 - -
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11935 ค/ภ ต่ํากวาเกณฑ 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 

จํากัด

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004311 8 ธ.ค. 65 - -

11936 คาจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลทัชร กองแกว นายกมลทัชร กองแกว เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004312 8 ธ.ค. 65 - -

11937 วัสดุอื่น ๆ จํานวน 4 ชนิด 1,461.00 1,461.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด และ บริษัท บัณฑิตส

เตชั่นเนอรี่ จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

 และ บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004313 8 ธ.ค. 65 - -

11938 ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด บริษัท เมดิทอป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004314 8 ธ.ค. 65 - -

11939 คาของสักการะ คาอุปกรณซุมดอกไม คา

อุปกรณปายคัทเอาท คาอุปกรณซุมแหวน 

คาวัสดุตกแตงสถานที่

33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง รานปานิอร ตามสั่ง, ราน

ดอกไมเจียมจิตต, บริษัท 

บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่

จํากัด, รานสิริวัฒนาคาไม, 

บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด 

และ ราน One Design

รานปานิอร ตามสั่ง, รานดอกไม

เจียมจิตต, บริษัท บัณฑิตสเตชั่น

เนอรี่

จํากัด, รานสิริวัฒนาคาไม, บริษัท 

กิมไถ 2512 จํากัด และ ราน One

 Design

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004315 8 ธ.ค. 65 - -

11940 คาจางเหมาบริการ การแสดง 2,830.00 2,830.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนพร จันทร นางสาวธนพร จันทร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004316 8 ธ.ค. 65 - -

11941 จัดซื้อวัสดุ จัดทําเอกสาร 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง สยามแม็คโคร จํากัด สยามแม็คโคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004317 8 ธ.ค. 65 - -

11942 จางเหมาบริการจัดเก็บขอมูล ปอนและประมว 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง สุดารัตน ชื่นศิริ สุดารัตน ชื่นศิริ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004318 8 ธ.ค. 65 - -

11943 วัสดุทางการแพทย และเภชภัณฑยา 56,651.00 56,651.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ เภสัช

ไทยพัฒนา

หางหุนสวนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004319 8 ธ.ค. 65 - -

11944 วัสดุทางการแพทย และเภชภัณฑยา 63,056.20 63056.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรัก เซ็นเตอร 

จํากัด

บริษัท พี.ซี.ดรัก เซ็นเตอร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004320 8 ธ.ค. 65 - -

11945 อาหารปรุงสําเร็จสําหรับเด็กเล็ก 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล มานพ นางสาวนฤมล มานพ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004321 8 ธ.ค. 65 - -

11946 คาจางเหมาบริการอื่น 15,000.00 15000.00 เฉพาะเจาะจง ชฎารัตน วงษดนตรี ชฎารัตน วงษดนตรี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004322 8 ธ.ค. 65 - -

11947 ซอมบานเลื่อนตูเก็บเอกสาร 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ยุทธภูมิ ปานสวัสดิ์ ยุทธภูมิ ปานสวัสดิ์ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004328 9 ธ.ค. 65 - -
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11948 ลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ  หอง 

QS1-407

3,616.60 3,616.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง 

จํากัด

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004329 9 ธ.ค. 65 - -

11949 (เลขครุภัณฑ 580101401000110) (เลข

ครุภัณฑ 570101401000687)

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง 

จํากัด

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004330 9 ธ.ค. 65 - -

11950 ตรายางและตรายางหมึกในตัว 2,090.00 2,090.00 เฉพาะเจาะจง เสียงศักดิ์บล็อค เสียงศักดิ์บล็อค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004331 9 ธ.ค. 65 - -

11951 คาเชาเหมารถตู สําหรับโครงการ 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจํานงค ญาติเจริญ นายจํานงค ญาติเจริญ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004332 9 ธ.ค. 65 - -

11952 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 5,832.00 5,832.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004333 9 ธ.ค. 65 - -

11953 นามบัตรผูบริหาร 2,942.50 2,942.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004334 9 ธ.ค. 65 - -

11954 เก็บขยะ จัดโตะหินออน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง จตุรงค ละกะเต็บ จตุรงค ละกะเต็บ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004335 9 ธ.ค. 65 - -

11955 กลองกระดาษชําระมวนใหญ 11,800.00 11,800.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อิเลคทริค รานกฤษณ อิเลคทริค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004336 9 ธ.ค. 65 - -

11956 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 1,580.00 1580.00 เฉพาะเจาะจง นายขิตพล ลีเส็ง นายขิตพล ลีเส็ง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004337 9 ธ.ค. 65 - -

11957 ซอมแซมรถยนตคณะฯ 8,129.97 8,129.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนต

ชลบุรี จํากัด

บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004338 9 ธ.ค. 65 - -

11958 เมาสคอมพิวเตอรOpticalUSB(Lenovo)15 

ตัว

5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004339 9 ธ.ค. 65 - -

11959 ปรับภูมิทัศนบริเวณดาดฟาของอาคาร 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง จตุรงค ละกะเต็บ จตุรงค ละกะเต็บ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004340 9 ธ.ค. 65 - -

11960 กระดาษ 80 แกรม A4 57,500.00 57,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ 

(2002) จํากัด

บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004342 9 ธ.ค. 65 - -

11961 เสื้อคนไขทรงกิโมโน XLจํานวน 100 ตัว 

กางเกงผูใหญตอเปา XL จํานวน 100 ตัว 

กางเกงคนไขผาดานขาง4 Xl จํานวน 10 ตัว 

กางเกงคนไขผาดานขาง 5 XL จํานวน 10 ตัว

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กวีทรัพย ซัพพลาย 

จํากัด

บริษัท กวีทรัพย ซัพพลาย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004344 9 ธ.ค. 65 - -

หนา้ 1277



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

11962 ซอง Plasma ขนาด 14 นิ้ว  จํานวน 2 มวน 13,400.00 13,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ดีวา 

เฮลทแคร

หางหุนสวนจํากัด ดีวา เฮลทแคร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004345 9 ธ.ค. 65 - -

11963 คาเชารถตู จาก ม.บูรพา จ.ชลบุรี 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ประกิจ ทวมพงษ ประกิจ ทวมพงษ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004346 9 ธ.ค. 65 - -

11964 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน พูลช็อป ราน พูลช็อป เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004347 9 ธ.ค. 65 - -

11965 หมึกเครื่องพิมพ CE285A  10 กลอง 39,020.00 39,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004348 9 ธ.ค. 65 - -

11966 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง สหพล พลเสนา สหพล พลเสนา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004349 9 ธ.ค. 65 - -

11967 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 4,387.00 4,387.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  เวิลดเท

รด ประเทศไทย

หางหุนสวนจํากัด  เวิลดเทรด 

ประเทศไทย

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004350 9 ธ.ค. 65 - -

11968 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 17,950.00 17,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีพัฒนายนต 

(1997) จํากัด

บริษัท ชลบุรีพัฒนายนต (1997) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004351 9 ธ.ค. 65 - -

11969 Ambubag Silicone Adult จํานวน 5 ชุด 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เฟรสท เทรดดิ้ง ราน เฟรสท เทรดดิ้ง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004352 9 ธ.ค. 65 - -

11970 EG7+, CARTRIDGE 7,700.00 7,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย)

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004353 9 ธ.ค. 65 - -

11971 DuraSheath Kink-Resistant Introducer 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล โซลูชั่นส 

จํากัด

บริษัท เมดิคอล โซลูชั่นส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004354 9 ธ.ค. 65 - -

11972 ROD-STANDARD 5.5x100mm ROD-

STANDARD 5.5x110mm CROSSLINK 40-

53mm POLY AXIAL SCREW 5.5x40mm 

POLY AXIAL SCREW 5.5x45mm SET 

SCREW 9.7, 5.6mm BONE GRAFT 5cc

62,000.00 62,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีแอนดเอช (ไทย

แลนด) จํากัด

บริษัท มีแอนดเอช (ไทยแลนด) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004355 9 ธ.ค. 65 - -

11973 SCHANZ SCREW 5.0x150mm SCHANZ 

SCREW 5.0x175mm SCHANZ SCREW 

5.0x200mm SCHANZ SCREW 

5.0x250mm

22,700.00 22,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จํากัด บริษัท ออโธพีเซีย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004356 9 ธ.ค. 65 - -
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11974 Triathlon CR Fem Com p#2L-CEM 

Triathlon Prim Tib Base Plate #1 X3 

Triathlon Insert CR #1 9mm SIMPLEX P 

RADIOPAQUE 1PC

63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004357 9 ธ.ค. 65 - -

11975 ชุด Long PFNA จํานวน 1 ชุด 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด 

ซัพพลายส จํากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด ซัพ

พลายส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004358 9 ธ.ค. 65 - -

11976 Shaver Blade Dissector, 5.0mmx13cm 

Shaver Blade Dissector, 3.8mmx13cm

7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004359 9 ธ.ค. 65 - -

11977 BioComposite SutureTak Suture 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004360 9 ธ.ค. 65 - -

11978 ชุดโลหะดามใสในโพรงกระดูกขอสะโพก 27,895.00 27,895.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด 

จํากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004361 9 ธ.ค. 65 - -

11979 Triathlon PS Fem Com p #2R-CEM 

Trithlon Prim Tib Base Plate #2 

Trithlon PS Insert #2 9mm SIMPLEX 

HV CE GENTA (PK10)

53,000.00 53,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004362 9 ธ.ค. 65 - -

11980 Shoulder Arthoscopy Pack SURGICAL 

REINFORCED GOWN

40,400.00 40,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟุคุโชว อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด

บริษัท ฟุคุโชว อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004363 9 ธ.ค. 65 - -

11981 Cheek retractor Adult (Angle wider) 

Cheek retractor Child (Angle wider)

3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ด.ี ทันตเวช 

(1988) จํากัด

บริษัท เอส.ด.ี ทันตเวช (1988) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004364 9 ธ.ค. 65 - -

11982 คาบริการสลายนิ่วดวย ESWL จํานวน 3 ราย 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย 

เซอรวิสเซส จํากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย 

เซอรวิสเซส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004365 9 ธ.ค. 65 - -

11983 COROLENE 7/0 เข็ม ROUND คู 8mm 

60cm

22,320.00 22,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จํากัด บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004366 9 ธ.ค. 65 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

11984 Ti-Straight Plate, 4 Holes-short 1.0mm 

Ti-L plate LT 90 - Long 1.0mm Rigid Ti-

Straight Plate, 4 Holes-Long 1.0mm Ti-

Mini Screws 2.0x4mm Ti-Mini Screw 

2.0x5mm Ti-Straight Plate, 16 Holes, 

1.0mm Ti-IMF Screws 2.0x12mm Ti-

IMF Screws 2.0x6mm Ti-IMF Screws 

2.0x8mm Ti-Straight Plate, 16 Holes-

Ragid 1.0mm Ti-Mini Emergency 

Screws 2.3x6mm

25,850.00 25,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณ เมดิคอล 

ซัพพลาย จํากัด

บริษัท สุวรรณ เมดิคอล ซัพพลาย

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004367 9 ธ.ค. 65 - -

11985 Distal Medial Tibial Plate 12H, Rt 

3.5mm Cortex Screw 40mm 3.5mm 

Locking Screw 26mm 3.5mm Locking 

Screw 38mm 3.5mm Locking Screw 

28mm 3.5mm Locking Screw 30mm 

3.5mm Locking Screw 40mm

31,993.00 31,993.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004368 9 ธ.ค. 65 - -

11986 Trithlon PS Fem Com p#2L-CEM 

Trithlon Prim Tib Base Plate #2 

Trithlon PS X3 Insert #2 9mm 

SIMPLEX HV CE GENTA (PK10) SAG BLD 

THICK LNG NO OFFSET

67,000.00 67,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004369 9 ธ.ค. 65 - -

11987 ซื้อสินคา จํานวน 3 รายการ 14,385.00 14,385.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท สยามแมคโคร จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004370 9 ธ.ค. 65 - -

11988 Distal Femoral LCP 11h Rt 5.0mm 

Locking Screw 55mm 5.0mm Locking 

Screw 65mm 5.0mm Locking Screw 

32mm 5.0mm Locking Screw 34mm 

5.0mm Locking Screw 60mm 5.0mm 

Locking Screw 70mm

33,170.00 33,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004371 9 ธ.ค. 65 - -
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11989 วัสดุไฟฟา จํานวน 5 รายการ 6,860.00 6,860.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณ อีเลคทริค กฤษณ อีเลคทริค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004372 9 ธ.ค. 65 - -

11990 Distal Radius 6/3 H (Lt) Cortex Screw 

2.7x16mm Locking Screw 2.5x14mm 

Locking Screw 2.5x20mm Locking 

Screw 2.5x22mm

30,860.00 30,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอ.พี. เมดดิคอล 

อินโนเวชั่น จํากัด

บริษัท เค.เอ.พี. เมดดิคอล อิน

โนเวชั่น จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004373 9 ธ.ค. 65 - -

11991 2.8 TriLock Plate 2/7 Hile T, tl.6 2.5 

TriLock Screw 10mm, HD7 2.5 TriLock 

Screw 12mm, HD7 2.5 TriLock Screw 

16mm, HD7 2.5 TriLock Screw 14mm, 

HD7

35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิค

วิปเมนท (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิควิป

เมนท (ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004374 9 ธ.ค. 65 - -

11992 ASAHI Gladius 0.014 ขนาด 300 cm 

ASAHI Gladius 0.018 ขนาด 300 cm 

ASAHI Astato 30 ขนาด 300 cm ASAHI 

Astato XS 40 ขนาด 300 cm ASAHI 

Halberd 0.018 ขนาด 300 cm ASAHI 

Gladius MG 14 PV ES 0.014 ASAHI 

Gladius MG 14 PV ES 0.018

87,500.00 87,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004375 9 ธ.ค. 65 - -

11993 DESTINATION STRAIGHT 6FRx45cm 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004376 9 ธ.ค. 65 - -

11994 หัวจี้ จํานวน 10 ชิ้น 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิคเตอร เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท วิคเตอร เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004396 9 ธ.ค. 65 - -

11995 ซื้อยา Rifampicin 450 mg capsule จํานวน 4,237.20 4,237.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004397 9 ธ.ค. 65 - -

11996 เพื่อรับ-สง Prof.aggr.Marco Brunazzo ณ 

สนามบินสุวรรณภูมิ กทม. วันที่ 11

1,200.00 1,200 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004399 9 ธ.ค. 65 - -

11997 ซื้อยา Sodium Fusidate 2% 15 g 

ointment

5,564.00 5,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004400 9 ธ.ค. 65 - -

11998 ไฟใตน้ํา และอุปกรณ 8,550.00 8,550.00 เฉพาะเจาะจง รานมองดูเว็บ รานมองดูเว็บ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004401 12 ธ.ค. 65 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

11999 หัวน้ําพุ 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง รานพูลช็อป รานพูลช็อป เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004402 12 ธ.ค. 65 - -

12000 น้ําดื่ม ขนาด 0.6 ลิตร 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004403 12 ธ.ค. 65 - -

12001 ปายไวนิล 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา รานเอ็ม-เอส โฆษณา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004404 12 ธ.ค. 65 - -

12002 หมึกเครื่องพิมพ HP 1006 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เวิรลอิงค

เทรดดิ้ง

หางหุนสวนจํากัด เวิรลอิงคเทรดดิ้ง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004405 12 ธ.ค. 65 - -

12003 เดินสาย และยายเตาเสียบปลั๊กไฟ 950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง ยุทธภูมิ ปานสวัสดิ์ ยุทธภูมิ ปานสวัสดิ์ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004406 13 ธ.ค. 65 - -

12004 วัสดุอื่น 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004407 13 ธ.ค. 65 - -

12005 วัสดุอื่น 2,140.00 2140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ 

จํากัด

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004408 13 ธ.ค. 65 - -

12006 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง) 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง ธัณยจิรา ไชยภริพัฒน ธัณยจิรา ไชยภริพัฒน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004410 13 ธ.ค. 65 - -

12007 ขนมเลย จํานวน 5 รายการ 15,760.64 15,760.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท เสรีชัย เอ เอส แอนด

 ดี จํากัด

บริษัท เสรีชัย เอ เอส แอนด ดี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004411 13 ธ.ค. 65 - -

12008 นิสชิน จํานวน 2 รายการ 15,120.06 15,120.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส มารเก็ตติ้ง 

แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด

บริษัท เพนส มารเก็ตติ้ง แอนด 

ดิสทริบิวชั่น จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004412 13 ธ.ค. 65 - -

12009 ตุกตา จํานวน 6 รายการ 71,232.00 71,232.00 เฉพาะเจาะจง อันติมา เกียรติเทพขจร อันติมา เกียรติเทพขจร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004413 13 ธ.ค. 65 - -

12010 คาเชาเต็นท คาจางเหมาเครื่องเสียง 19,120.00 19,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบูรพาอีเวนท จํากัด,

หางหุนสวนจํากัด ศ.ศิริแคน

แวส

บริษัทบูรพาอีเวนท จํากัด,หาง

หุนสวนจํากัด ศ.ศิริแคนแวส

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004416 13 ธ.ค. 65 - -
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12011 ELECSYS THS (300 TEST) FOR E801 76,077.00 76,077.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004417 13 ธ.ค. 65 - -

12012 ELECSYS FT4 III E801 (300 TESTS) 76,077.00 76,077.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004418 13 ธ.ค. 65 - -

12013 Elecsys Troponin T hs V2.1 E2G 300T 

CEA ELECSYS

81,748.00 81,748.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004419 13 ธ.ค. 65 - -

12014 ELECSYS TOTAL PSA, E801, 300 TESTS 

HCG+B II ELECSYS

63,130.00 63,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004420 13 ธ.ค. 65 - -

12015 Elecsys free PSA, E801, 300 Test FSH 

Elecsys cobas e100 V2

63,130.00 63,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004421 13 ธ.ค. 65 - -

12016 Testosterone G2 Elecsys E2G 300 V2 

LH ELECSYS

65,270.00 65,270.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004422 13 ธ.ค. 65 - -

12017 ELECSYS AFP E801 82,740.00 82,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004423 13 ธ.ค. 65 - -

12018 ELECSYS FERRITIN E801 86,670.00 86,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004424 13 ธ.ค. 65 - -

12019 ELECSYS PTH E801 70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004425 13 ธ.ค. 65 - -

12020 ESTRADIOL G3 ELECSYS ELECSYS ANTI-

HBS II 300 TEST

65,270.00 65,270.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004426 13 ธ.ค. 65 - -

12021 ELECSYS HBSAG II 300 TEST (E801) 57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004427 13 ธ.ค. 65 - -

12022 HIV duo Elecsys E2G 300 V2 74,472.00 74,472.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004428 13 ธ.ค. 65 - -

12023 ELECSYS ANTI-HCV II E801 78,324.00 78,324.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004429 13 ธ.ค. 65 - -

12024 Syphilis Elecsys E2G 300 V2 ELECSYS 

CORTISOL II E801

60,990.00 60,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004430 13 ธ.ค. 65 - -

12025 ELECSYS TOTAL PSA, E801, 300 TESTS 51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004432 13 ธ.ค. 65 - -
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12026 Elecsys free PSA, e801, 300 test 51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004433 13 ธ.ค. 65 - -

12027 Glucose, 3300T, C Pack Green ALP2, 

1100T, C Pack Green Calcium, 1500T, 

C Pack Green Triglyceride, 1000T, C 

Pack Green

94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004434 13 ธ.ค. 65 - -

12028 Microalbumin, 500T, C Pack Green 

Amylase, 750T, C Pack Green Total 

protein, 1050T, C Pack Green Albumin 

(BCG)2, 750T, C Pack Green

87,900.50 87,900.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004435 13 ธ.ค. 65 - -

12029 Magnesium, 690T, C Pack Green 

HbA1C, 500T, C Pack Green

97,926.40 97,926.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004436 13 ธ.ค. 65 - -

12030 ASTP, 500T, C Pack Green ALTP, 450T, 

C Pack Green Urea nitrogen, 600T, C 

Pack Green Creatinine, 600T, C Pack 

Green

89,666.00 89,666.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004437 13 ธ.ค. 65 - -

12031 CO2L, 250T + Na/ K/ CI 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004438 13 ธ.ค. 65 - -

12032 HbA1C, 500T, C Pack Green 92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004439 13 ธ.ค. 65 - -

12033 Phosphorus, 750T, C Pack Green 

HDLC4, 700t, C Pack Green

90,308.00 90,308.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004440 13 ธ.ค. 65 - -

12034 Sheep Blood Agar (10 Plate/ Pack) 

Macconkey Agar (10 Plate/ Pack) 

Chocolate Agar (10 Plate/ Pack)

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด คลีนิคอล

ไดแอกโนสติคส

หางหุนสวนจํากัด คลีนิคอลไดแอก

โนสติคส

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004441 13 ธ.ค. 65 - -

12035 M-68FR Dye 12 ml. "Mindray" M-68FN 

Dye 12 ml. "Mindray" Lyse (68LN) 1000 

ml. "Mindray"

57,600.00 57,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004442 13 ธ.ค. 65 - -

12036 Diluent (68DS) 20 Lt. "Mindray" Diluent 

(68DR) 1000 ml. "Mindray" M-68FR DYE 

12 ml. "Mindray"

95,600.00 95,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004443 13 ธ.ค. 65 - -
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12037 Microscrope slide for SC-120 50 pcs. 

Methyl Alcohol (Methanol) 1 L.

57,500.00 57,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004444 13 ธ.ค. 65 - -

12038 Microscrope slide for SC-120 50 pcs. 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004445 13 ธ.ค. 65 - -

12039 Super Plus Cassette strip Reagent A 

(5L/ Bottle) Reagent B (5L/ Bottle)

97,200.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซนอสติคส 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท วายดี ไดซนอสติคส 

(ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004446 13 ธ.ค. 65 - -

12040 พวงกุญแจผาสกรีนลายหนาหลัง พวงกุญแจ

ผาสกรีนลายหนาหลัง

7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบูรณา พุฒซอน นางสาวบูรณา พุฒซอน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004448 13 ธ.ค. 65 - -

12041 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 17 เอ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004449 13 ธ.ค. 65 - -

12042 เชารถตูปรับอากาศ 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง ศุภพล ภูศรี ศุภพล ภูศรี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004450 13 ธ.ค. 65 - -

12043 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ OKI C332 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004451 13 ธ.ค. 65 - -

12044 จางเปลี่ยนผาเบรครถเกง 2,615.00 2,615.00 เฉพาะเจาะจง อูชางตอ อูชางตอ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004452 13 ธ.ค. 65 - -

12045 จางทําตรายาง 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟค แสนสุขกราฟฟค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004453 13 ธ.ค. 65 - -

12046 ถายเอกสารและเขาเลมรายวิชา 70640559 2,499.00 2,499.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004454 13 ธ.ค. 65 - -

12047 กระดาษ Cellox กระดาษจัมโบโรล 6,340.18 6340.18 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีสตกรีนเทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท อีสตกรีนเทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004455 13 ธ.ค. 65 - -

12048 Olecranon LCP 2H, Left 3.5mm 

Locking Screw 26mm 3.5mm Locking 

Screw 30mm 3.5mm Locking Screw 

40mm 3.5mm Locking Screw 20mm

22,898.00 22,898.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004457 13 ธ.ค. 65 - -

12049 4.0mm OVER BUR REDUCED HOOD 

FULL RADIUS RESECT 4.2MM 4.2 

STERLING GREAT WHITE 10mmx25mm 

GENESYS MARTYX TM

36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด บริษัท เมดิไทม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004459 13 ธ.ค. 65 - -
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12050 เครื่องชวยฟง จํานวน 10 เครื่อง 96,780.00 96,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004460 13 ธ.ค. 65 - -

12051 เครื่องชวยฟง จํานวน 3 เครื่อง 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยการไดยินดีเมด 

จํากัด

บริษัท ศูนยการไดยินดีเมด จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004461 13 ธ.ค. 65 - -

12052 เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกอัตโนมัติ 30,434.78 30,434.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิสเมด จํากัด บริษัท อิสเมด จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004462 13 ธ.ค. 65 - -

12053 Mahurkar Kit CE 11.5FRx16Cm 24,610.00 24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004463 13 ธ.ค. 65 - -

12054 แผนรองนอนเคลื่อนยายผูปวย 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004464 13 ธ.ค. 65 - -

12055 เครื่องชวยฟง จํานวน 5 เครื่อง 48,800.00 48,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004465 13 ธ.ค. 65 - -

12056 Elecsys Troponin T hs V2.1 E2G 300T 53,928.00 53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004466 13 ธ.ค. 65 - -

12057 วัสดุตกแตงเทศกาลวันคริสตมาส และเทศกาล 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล

 จํากัด, บริษัท ซีอารซี ไท

วัสดุ จํากัด,

อรุณชัย, บริษัท บางกอกค

ริสมัส เด็คโคเรชั่นเอ็กซ

ปอรต จํากัด, บริษัท เอ็ม

เอส เนเจอรัส ดไซน จํากัด 

และหจก. ไลทติ้ง พลัส 

แอนด อิเล็คทริค

บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด

, บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด,

อรุณชัย, บริษัท บางกอกคริสมัส 

เด็คโคเรชั่นเอ็กซปอรต จํากัด, 

บริษัท เอ็ม

เอส เนเจอรัส ดไซน จํากัด และห

จก. ไลทติ้ง พลัส แอนด อิเล็คทริค

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004479 13 ธ.ค. 65 - -

12058 จัดซื้อถุงขยะ ขนาด 30x40 นิ้ว และ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004480 13 ธ.ค. 65 - -

12059 ตรายางหมึกในตัว จํานวน 17 อัน 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ราน แสนสุข กราฟฟค ราน แสนสุข กราฟฟค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004481 13 ธ.ค. 65 - -

12060 ตลับหมึกอิงคเจ็ท จํานวน 3 สี 3,884.99 3,884.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004482 13 ธ.ค. 65 - -

หนา้ 1286



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

12061 คาจางเหมาบริการรถยนต 3,300.00 3300.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004483 13 ธ.ค. 65 - -

12062 วัสดุอื่น 2,802.80 2802.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004484 13 ธ.ค. 65 - -

12063 คาจางเหมาบริการรถยนต 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูริตา 

ทราเวล

หางหุนสวนจํากัด ภูริตา ทราเวล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004485 13 ธ.ค. 65 - -

12064 คาเชาทรัพยสิน คาใชสอยอื่นๆ วัสดุอื่น วัสดุ

อื่น

65,338.00 65,338.00 เฉพาะเจาะจง นายเชาวลิต เล็กจินดา

ธัญญรัตน ปฐมพงศนิติกร

บริษัท มิสเตอร.ด.ีไอ.วาย. 

(กรุงเทพ) จํากัด

บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล 

จํากัด

บริษัท โรบินสัน จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

กรรณิการ พาเสนห

นายเชาวลิต เล็กจินดา

ธัญญรัตน ปฐมพงศนิติกร

บริษัท มิสเตอร.ด.ีไอ.วาย. 

(กรุงเทพ) จํากัด

บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด

บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน)

บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) 

จํากัด

กรรณิการ พาเสนห

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004486 13 ธ.ค. 65 - -

12065 วัสดุอื่น 2,680.00 2,680.00 เฉพาะเจาะจง ราน นานาจิปาถะ ศรีราชา ราน นานาจิปาถะ ศรีราชา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004487 13 ธ.ค. 65 - -

12066 คาใชสอยอื่น วัสดุอื่น วัสดุอื่น วัสดุอื่น วัสดุอื่น 20,915.00 20,915.00 เฉพาะเจาะจง ราน K&Y เครืองเขียนและ 

Gift Shop

ราน JK ปริ้น

นางสาว จุฑาวดี สุขะวรรณะ

ราน นานาจิปาถะ ศรีราชา

ราน K&Y เครืองเขียนและ Gift 

Shop

ราน JK ปริ้น

นางสาว จุฑาวดี สุขะวรรณะ

ราน นานาจิปาถะ ศรีราชา

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004488 13 ธ.ค. 65 - -

12067 ของที่ระลึก 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานไทยเบญจรงค รานไทยเบญจรงค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004489 13 ธ.ค. 65 - -

12068 เอกสารประชาสัมพันธหลักสูตรฯ 640.00 640.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา รานเอ็ม-เอส โฆษณา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004490 13 ธ.ค. 65 - -
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12069 อาหารปรุงสําเร็จสําหรับเด็กเล็ก 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล มานพ นางสาวนฤมล มานพ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004491 13 ธ.ค. 65 - -

12070 วัสดุและสี 8,362.00 8,362.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น

เตอร จํากัด (มหาชน) สาขา

ชลบุรี

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน) สาขาชลบุรี

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004492 13 ธ.ค. 65 - -

12071 ซื้อยา Varicella vaccine 0.5 ml จํานวน 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004494 14 ธ.ค. 65 - -

12072 ซื้อยา Phenylephrine 10% eye drop 5 

ml

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004495 14 ธ.ค. 65 - -

12073 ซื้อยา Pimecrolimus 1% cream 15 gm 

จํานวน

18,114.03 18,114.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004496 14 ธ.ค. 65 - -

12074 ซื้อยา Tdap vaccine + IVP vaccine 0.5 

ml

21,314.40 21,314.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004497 14 ธ.ค. 65 - -

12075 ซื้อยา N.S.S 0.9% 5 ml จํานวน 230 กลอง 96,600.00 96,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมา อินโนวา 

จํากัด

บริษัท ฟารมา อินโนวา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004498 14 ธ.ค. 65 - -

12076 ซื้อยา D 5 W 250 ml จํานวน 300 ถุง 8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล 

โปรดัคส จํากัด (มหาชน)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล 

โปรดัคส จํากัด (มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004499 14 ธ.ค. 65 - -

12077 ซื้อยา N.S.S 0.9% 100 ml จํานวน 7000 ถุง 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004500 14 ธ.ค. 65 - -

12078 ซื้อยา Vardenafil 20 mg tablet จํานวน 10 14,423.60 14,423.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004501 14 ธ.ค. 65 - -

12079 ซื้อยา Ketoconazole 2% shampoo 200

 ml

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004502 14 ธ.ค. 65 - -

12080 ซื้อยา Carbamazepine 200 mg tablet 

จํานวน

6,950.00 6,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด บริษัท โปลิฟารม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004503 14 ธ.ค. 65 - -

12081 ซื้อยา Anoro Ellipta 62.5/25 mcg inhaler 88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004504 14 ธ.ค. 65 - -

12082 ซื้อยา Bupivacaine hydrochloride 5+ 46,084.00 46,084.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004505 14 ธ.ค. 65 - -
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12083 ซื้อ ซองซิบพลาสติกใส 15x23 cm (2 kg= 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลซาย จํากัด บริษัท โคโลซาย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004506 14 ธ.ค. 65 - -

12084 ซื้อ ซองซิบพลาสติกใส 12x17 cm (1 kg= 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลซาย จํากัด บริษัท โคโลซาย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004507 14 ธ.ค. 65 - -

12085 ซื้อ ซองซิบพลาสติกใส 10x15 cm (1 kg= 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลซาย จํากัด บริษัท โคโลซาย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004508 14 ธ.ค. 65 - -

12086 ซื้อ ซองซิบพลาสติกใส 8x12 cm (1 kg= 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลซาย จํากัด บริษัท โคโลซาย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004509 14 ธ.ค. 65 - -

12087 ซื้อ ซองซิบพลาสติก (สีชา) โปรง 8x12 cm 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลซาย จํากัด บริษัท โคโลซาย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004510 14 ธ.ค. 65 - -

12088 ซื้อยา Lactulose 66.7% syrup 100 ml 87,600.00 87,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004511 14 ธ.ค. 65 - -

12089 ซื้อยา Rivastigmine 13.3 mg/24 hr 52,852.65 52,852.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004512 14 ธ.ค. 65 - -

12090 ซื้อยา Vitamin E 400 iu capsule จํานวน 

60

36,000.15 36,000.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004514 14 ธ.ค. 65 - -

12091 ซื้อของที่ระลึก (ชุดอาหารทะเลแหง) 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฑิภาพร พรายน้ํา นางสาวฑิภาพร พรายน้ํา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004515 14 ธ.ค. 65 - -

12092 ซื้อยา Mycophenolate Mofetil  500 mg 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004516 14 ธ.ค. 65 - -

12093 ซอมแซมรถตู ทะเบียน ขก-2343 ชลบุรี 74,361.97 74,361.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนต

ชลบุรี จํากัด

บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004517 14 ธ.ค. 65 - -

12094 เปลี่ยนแบตเตอรรี่รถอีแตน เบอร 3 เปลี่ยน

แบตเตอรรี่รถอีแตน เบอร 4

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนภสินธุ ขันทองดี นายนภสินธุ ขันทองดี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004518 14 ธ.ค. 65 - -

12095 ซอมแซมรถอเนกประสงค ทะเบียน กร-6153 2,826.94 2,826.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส จํากัด บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004519 14 ธ.ค. 65 - -

12096 ซอมแซมลิฟต ตัวที่ 1 อาคารภปร 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด เซอรวิส จํากัด

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด 

เซอรวิส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004520 14 ธ.ค. 65 - -

12097 ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 

บีที

1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.ที.

แอร แอนด เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.ที.แอร 

แอนด เซอรวิส

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004521 14 ธ.ค. 65 - -
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12098 คาเปลี่ยนยางรถสวัสดิการ หมายเลข 13 คา

เปลี่ยนยางรถสวัสดิการ หมายเลข 18

25,252.00 25,252.00 เฉพาะเจาะจง ราน แสนสุขการยาง ราน แสนสุขการยาง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004522 14 ธ.ค. 65 - -

12099 จางเหมาบริการรถยรต 6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง สิทธิ ทาทอง สิทธิ ทาทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004526 14 ธ.ค. 65 - -

12100 เพื่อจัดโครงการพิธีสักการะ พลเรือเอก พระ

เจาบรมวงศเธอ

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง แมประภาสังฆภัณฑ,ราน

ดอกไมเจียมจิตต,บมจ.ซีพี 

ออลล,ใบสําคัญรับเงิน

แมประภาสังฆภัณฑ,รานดอกไม

เจียมจิตต,บมจ.ซีพี ออลล,

ใบสําคัญรับเงิน

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004527 14 ธ.ค. 65 - -

12101 วัสดุอื่น 5,794.05 5,794.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004528 14 ธ.ค. 65 - -

12102 วัสดุสํานักงาน 1,972.00 1,972.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004529 14 ธ.ค. 65 - -

12103  วัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 12 รายการ 1,014.36 1,014.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004530 14 ธ.ค. 65 - -

12104 วัสดุอื่น 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน ท.ี เอ็น. ฮารดแวร 

2005.

ราน ท.ี เอ็น. ฮารดแวร 2005. เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004531 14 ธ.ค. 65 - -

12105 วัสดุอื่น 18,400.00 18,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น

เตอร จํากัด (มหาชน) สาขา

ชลบุรี

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน) สาขาชลบุรี

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004532 14 ธ.ค. 65 - -

12106 จางติดตั้งมิเตอรไฟฟา พรอมอุปกรณ 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เค เทคนิคอล จํากัด บริษัท ที.เค เทคนิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004533 14 ธ.ค. 65 - -

12107 วัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 9 รายการ 38,841.00 38,841.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004534 14 ธ.ค. 65 - -

12108 FT3 G3 Elecsys E2G 300 V2 76,077.00 76,077.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004535 14 ธ.ค. 65 - -

12109 วัสดุอื่น 7,580.00 7,580.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004536 14 ธ.ค. 65 - -

12110 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 14,766.00 14,766.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004538 14 ธ.ค. 65 - -

12111 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 12,412.00 12,412.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004539 14 ธ.ค. 65 - -
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12112 คาจางเหมาบริการอื่น 49,434.00 49,434.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004540 14 ธ.ค. 65 - -

12113 คาของที่ระลึก 2,000.00 2,000 บาท เฉพาะเจาะจง บานแปน อาหารทะเลแหง บานแปน อาหารทะเลแหง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004541 14 ธ.ค. 65 - -

12114 ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏกระทรวง 2,263.78 2,263.78 

บาท

เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิฟลม บิสซิเนส อิน

โนเวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ฟูจิฟลม บิสซิเนส อิน

โนเวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004542 14 ธ.ค. 65 - -

12115 8711-Crutches (ไมค้ํายันคู) #48 

8711-Crutches (ไมค้ํายันคู) #52 

8704-Cane (ไมเทา)ชนิด 3ปุม

12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง ราน ยาเมดฮับ ราน ยาเมดฮับ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004543 14 ธ.ค. 65 - -

12116 Gauze pad 4*4 (Blue Line) 10 ชิ้น จํานวน 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004544 14 ธ.ค. 65 - -

12117 8604-Elbow Adjust-Tennis (F-แขนทอน

ลาง)

8,859.60 8,859.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004545 14 ธ.ค. 65 - -

12118 8609-Ankle(ขอเทา)SP#L จํานวน 12 ชิ้น 2,953.20 2,953.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004546 14 ธ.ค. 65 - -

12119 IV set for pump (Terumo) จํานวน 300 

ชุด

22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004547 14 ธ.ค. 65 - -

12120 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004548 14 ธ.ค. 65 - -

12121 เชาหองประชุม 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮุย ทอง เมเนจเมนท

 จํากัด

บริษัท ฮุย ทอง เมเนจเมนท จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004549 14 ธ.ค. 65 - -

12122 คาใชจายของนิสิต/คาใชจายในการจัดกิจ 1,160.00 1,160.00 เฉพาะเจาะจง สวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา สวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004552 14 ธ.ค. 65 - -

12123 สําลี 5 กอน (0.35 กรัม)  จํานวน 15,000 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด บริษัท พิลโก จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004553 14 ธ.ค. 65 - -

12124 Biofilm ลางเครื่อง  จํานวน 10 แกลลอน 57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004554 14 ธ.ค. 65 - -

12125 non - woven 60 x 60 Cm. 25,145.00 25,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004555 14 ธ.ค. 65 - -
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12126 Comply EO  จํานวน 5 กลอง 5,724.50 5,724.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004556 14 ธ.ค. 65 - -

12127 Sterigate Steam Intergrator 18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004557 14 ธ.ค. 65 - -

12128 คาเขาเลมสันกาวพรอมเคลือบ  19 เลม 1,140.00 1,140.00 เฉพาะเจาะจง ราน พรอมพรรณ เซอรวิส ราน พรอมพรรณ เซอรวิส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004558 14 ธ.ค. 65 - -

12129 เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องกําเนิดไฟฟา 9,362.50 9,362.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูโฟทิค จํากัด บริษัท ชูโฟทิค จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004559 14 ธ.ค. 65 - -

12130 วัสดุอื่น 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ณิชกานต

 พรีซิชั่น

หางหุนสวนจํากัด ณิชกานต พรี

ซิชั่น

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004562 14 ธ.ค. 65 - -

12131 คาจางเหมาบริการรถยนต 1,800.00 1800.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004563 14 ธ.ค. 65 - -

12132 คาจางเหมาบริการรถยนต 88,000.00 88,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงหโต กรุป จํากัด บริษัท สิงหโต กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004564 14 ธ.ค. 65 - -

12133 วัสดุอื่น 3,120.00 3,120.00 เฉพาะเจาะจง สมศรี ทองมั่น สมศรี ทองมั่น เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004565 14 ธ.ค. 65 - -

12134 คาสารเคมีและวัสดุอุปกรณ จํานวน 51,736.00 51,736.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท 

จํากัด

บริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004567 14 ธ.ค. 65 - -

12135 ซื้อยา Iodized oil fluid 480 mg/mL 10 

mL

69,550.00 69,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร 

(ไทยแลนด) จํากัด

บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทย

แลนด) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004568 14 ธ.ค. 65 - -

12136 ลูกขนไก (แบดมินตัน) จํานวน 5 หลอด เทป

พันดามไมแบดมินตัน/เทนนิส

7,700.00 7,700.00 เฉพาะเจาะจง รานแดดดี๊ แบดมินตัน ชลบุรี รานแดดดี๊ แบดมินตัน ชลบุรี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004576 14 ธ.ค. 65 - -

12137 วัสดุอื่น 1,008.00 1,008.00 เฉพาะเจาะจง ภาณภัช แสงพันตา ภาณภัช แสงพันตา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004577 14 ธ.ค. 65 - -

12138 ซอมเครื่องพิมพ HP Laserjet M402dn 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004581 14 ธ.ค. 65 - -

12139 วัสดุในการซอมแซม จํานวน 4 ชนิด 38,950.00 38,950.00 เฉพาะเจาะจง ราน ท.ี เอ็น. ฮารดแวร 

2005.

ราน ท.ี เอ็น. ฮารดแวร 2005. เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004584 14 ธ.ค. 65 - -

12140 วัสดุในการซอมแซม จํานวน 17 ชนิด 27,113.80 27,113.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004585 14 ธ.ค. 65 - -
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12141 มิเตอรไฟฟา ขนาด 15(45) แอมป 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ท.ี เอ็น. ฮารดแวร 

2005.

ราน ท.ี เอ็น. ฮารดแวร 2005. เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004586 14 ธ.ค. 65 - -

12142 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004592 14 ธ.ค. 65 - -

12143 กระดาษถายเอกสาร 80 แกรม เอ 4 58,850.00 58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ 

(2002) จํากัด

บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004594 15 ธ.ค. 65 - -

12144 สติ๊กเกอรแกไขวิสัยทัศน (1ชิ้น) ปายไวนิล

แกไขวิสัยทัศน (1ปาย)

556.40 556.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004595 15 ธ.ค. 65 - -

12145 วัสดุอื่น 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004597 14 ธ.ค. 65 - -

12146 คาจางเหมาบริการรถยนต 3,400.00 3400.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษเทพ บุญนาค นายพงษเทพ บุญนาค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004598 15 ธ.ค. 65 - -

12147 วัสดุอื่น 870.00 870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004599 15 ธ.ค. 65 - -

12148 เทอรโมมิเตอร วัดคาสูง-ต่ํา จํานวน 4 อัน 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004600 15 ธ.ค. 65 - -

12149 วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยสําหรับผาตัด 126,000.00 126,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004601 15 ธ.ค. 65 - -

12150 ค/ภ ต่ํากวาเกณฑ 9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004602 15 ธ.ค. 65 - -

12151 เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 16 เครื่อง 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004603 15 ธ.ค. 65 - -

12152 คาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ(ตูโชว) 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดเกาหลัก

เฟอรนิเจอร

หางหุนสวนจํากัดเกาหลัก

เฟอรนิเจอร

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004604 15 ธ.ค. 65 - -

12153 คาซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง ศรายุทธ ใสยาทา ศรายุทธ ใสยาทา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004605 15 ธ.ค. 65 - -

12154 น้ํายาเรซิ่น จํานวน 2 ชุด น้ํายาลาง 9,737.00 9,737.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเนอรโปรโตไทป 

จํากัด

บริษัท วินเนอรโปรโตไทป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004606 15 ธ.ค. 65 - -

12155 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ วัฒนะเสถียร นายณัฐวุฒิ วัฒนะเสถียร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004607 15 ธ.ค. 65 - -
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12156 คาน้ํามัน ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด 

(มหาชน),หางหุนสวนจํากัด 

นาจอมทอง

แกส

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคา

ปลีก จํากัด (มหาชน),หางหุนสวน

จํากัด นาจอมทอง

แกส

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004608 15 ธ.ค. 65 - -

12157 คาใชสอยอื่นๆ 840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004609 15 ธ.ค. 65 - -

12158 แกส ขนาด 48kg จํานวน 2 ถัง 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง รานพิชสินีพาณิชย รานพิชสินีพาณิชย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004610 15 ธ.ค. 65 - -

12159 ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 96,600.00 96,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธเนศพัฒนา จํากัด บริษัท ธเนศพัฒนา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004615 15 ธ.ค. 65 - -

12160 จางเหมารถตูปรับอากาศ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เสวก สุระประเสริฐ เสวก สุระประเสริฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004617 15 ธ.ค. 65 - -

12161 หนังสือ ASHP(R)INJECTABLE DRUG 20,190.00 20,190.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004618 15 ธ.ค. 65 - -

12162 จางซักผาปูโตะ 6 ผืน 910.00 910.00 เฉพาะเจาะจง ราน สีหาดี ซัก อบ รีด ราน สีหาดี ซัก อบ รีด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004619 16 ธ.ค. 65 - -

12163 ซื้อหมึกพิมพสําหรับเครื่องถายเอกสาร 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอีสเทิรน กอปป 

จํากัด

บริษัท ไทยอีสเทิรน กอปป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004620 16 ธ.ค. 65 - -

12164 เครื่องชงกาแฟ 6,570.00 6,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004621 16 ธ.ค. 65 - -

12165 ตรายางสําหรับงานบัญชี 3 อัน 560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง สุพรชัย หัตถกิจอุดม สุพรชัย หัตถกิจอุดม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004622 16 ธ.ค. 65 - -

12166 เพื่อใชประกอบการสอน สําหรับนิสิต 

รายวิชา 67011465

3,375.00 3,375 บาท เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004623 16 ธ.ค. 65 - -

12167 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง สุวิทย เปลงปลั่ง (อูแกละมอ

ไซค)

สุวิทย เปลงปลั่ง (อูแกละมอไซค) เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004624 16 ธ.ค. 65 - -

12168 คาวุฒิบัตร สําหรับโครงการ 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง นายภูวรินทร แสงไพบูลย นายภูวรินทร แสงไพบูลย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004625 16 ธ.ค. 65 - -
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12169 คาดําเนินกิจกรรม สําหรับโครงการ 21,200.00 21,200.00 เฉพาะเจาะจง นายภูวรินทร แสงไพบูลย นายภูวรินทร แสงไพบูลย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004626 16 ธ.ค. 65 - -

12170 คายา เวชภัณฑ สําหรับโครงการ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง คลังยาชลบุรี (ขางรพ.ม.

บูรพา)

คลังยาชลบุรี (ขางรพ.ม.บูรพา) เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004627 16 ธ.ค. 65 - -

12171 คาวัสดุอุปกรณ สําหรับจัดโครงการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จํากัด บริษัท บีทูเอส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004628 16 ธ.ค. 65 - -

12172 คาของรางวัล สําหรับจัดโครงการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร

ปอเรชั่น จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004629 16 ธ.ค. 65 - -

12173 คาวัสดุอุปกรณ สําหรับจัดโครงการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004634 16 ธ.ค. 65 - -

12174 CRP4, 500T, C Pack Green ALP2, 

1100T, C Pack Green Total bilirubin, 

1050T, C Pack Green Direct bilirubin, 

1000T, C Pack Green

91,378.00 91,378.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004635 16 ธ.ค. 65 - -

12175 Triathlon CR Fem Com p#4R-CEM 

Triathlon Prim Tib Base Plate #3 

Triathlon CR X3 Insert #3 9mm 

SIMPLEX P RADIOPAQUE 1 PC

63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004636 16 ธ.ค. 65 - -

12176 Triathlon PS Fem Com p#2L-CEM 

Triathlon Prim Tib Base Plate #1 

Triathlon CR X3 Insert #1 9mm 

SIMPLEX HV CE GENTA (PK10)

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004637 16 ธ.ค. 65 - -

12177 4.5mm LCP Narrow 7 Hole 5.0mm 

Locking Screw 30mm 5.0mm Locking 

Screw 28mm

22,898.00 22,898.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004638 16 ธ.ค. 65 - -
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12178 EXETER V40 STEM 33mm V40 FEM 

HEAD ORTHINOX 36+5 TRIDENT HEMI 

CLUSTER HOLE SHELL SZ50D TRIDENT 

Ox3 INSERT 36mm ID D 200mm 

Breakaway Femoral Nozzle 180 Gram 

Cement Cartridge SIMPLEX P 

RADIOPAQUE 1 PC

52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004639 16 ธ.ค. 65 - -

12179 Triathlon CR Fem Com p#3L-CEM 

Triathlon Prim Tib Base Plate #2 

Triathlon CR X3 Insert #3 9mm 

SIMPLEX P RADIOPAQUE 1 PC

63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004640 16 ธ.ค. 65 - -

12180 Triathlon CR Fem Com p#3R-CEM 

Triathlon Prim Tib Base Plate #2 

Triathlon CR X3 Insert #2 9mm ANTI 

BONE CMT RADIOPAGUE

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004641 16 ธ.ค. 65 - -

12181 Triathlon CR Fem Com p#3L-CEM 

Triathlon Prim Tib Base Plate #2 

Triathlon CR Insert #2 9mm SIMPLEX P 

RADIUPAQUE 1 PC

51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004642 16 ธ.ค. 65 - -

12182 PALACOS R+G 1x40 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด 

จํากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004643 16 ธ.ค. 65 - -

12183 TECNIS Toric Mono Cy 11.5D power 

+22.5

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004644 16 ธ.ค. 65 - -

12184 ULTRAVERSE 018 4F 150cm 3mm 

12cm ULTRAVERSE 035 5F 130cm 

6mm 8cm POLY RAD PICC 5F DL 

BASIC 135cm NITINOL SNARE 

RETRIEVAL DUAL SHEATH KIT 20mm 

POWERPICC 5F DL BASIC 135cm 

NITINOL GLIDEPATH 14.5FR 23cm

71,904.00 71,904.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004645 16 ธ.ค. 65 - -

หนา้ 1296



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

12185 SLIT KNIFE FULL HDL-2.75mm ANG 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเทค เซอรจิคอล

 จํากัด

บริษัท อินโนเทค เซอรจิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004646 16 ธ.ค. 65 - -

12186 BONE RONGEUR VERY STRONG LAT-

ANG 240mm KERRISON DET130 DEG 

UP 3mm 180mm THP

86,900.00 86,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004647 16 ธ.ค. 65 - -

12187 คาจางซอมและเปลี่ยนอะไหล 40,300.00 40,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟวเจอร เมดิคอล 

ซัพพลาย จํากัด

บริษัท ฟวเจอร เมดิคอล ซัพพลาย

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004648 16 ธ.ค. 65 - -

12188 คาถายเอกสาร 7,551.00 7,551.00 เฉพาะเจาะจง พลากร บุญชู พลากร บุญชู เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004649 16 ธ.ค. 65 - -

12189 วัสดุอื่น 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด บริษัท กิบไทย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004650 16 ธ.ค. 65 - -

12190 วัสดุอื่น 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004651 16 ธ.ค. 65 - -

12191 คาจางเหมาบริการอื่น 1,708.00 1,708.00 เฉพาะเจาะจง นางนวพร พงษไพโรจน นางนวพร พงษไพโรจน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004652 16 ธ.ค. 65 - -

12192 คาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ(เวที) 78,300.00 78,300.00 เฉพาะเจาะจง เอกพล สูงสุมาลย เอกพล สูงสุมาลย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004653 16 ธ.ค. 65 - -

12193 เชารถยนต 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง อนุชา นิยมญาติ อนุชา นิยมญาติ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004654 15 ธ.ค. 65 - -

12194 ปลั๊กพวง 13,950.00 13,950.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณอีเลคทริค ราน กฤษณอีเลคทริค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004656 16 ธ.ค. 65 - -

12195 กรอบรูปใสวุฒิบัตร A4 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.

พานิช

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004657 16 ธ.ค. 65 - -

12196 ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 10,914.00 10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004658 16 ธ.ค. 65 - -

12197 Glove (Protexis) #7.0 ไมมีแปง จํานวน 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004659 16 ธ.ค. 65 - -

12198 กระดาษเช็ดมือแบบยาวจํานวน 1920 แพค 77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร

เทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004660 16 ธ.ค. 65 - -

12199 HF Scagel 19 GM จํานวน 20 หลอด 4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004662 16 ธ.ค. 65 - -
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12200 SI-HERB DRESSING จํานวน 500 ชิ้น 18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004663 16 ธ.ค. 65 - -

12201 ผาซับเลือดขนาด 18*18 นิ้ว จํานวน 300 46,500.00 46,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล 

แอนด ซัพพลาย จํากัด

บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด 

ซัพพลาย จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004664 16 ธ.ค. 65 - -

12202 อาหารไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง 8787 Home Ding (8787 

โฮมไดนิ่ง)

8787 Home Ding (8787 โฮมได

นิ่ง)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004665 16 ธ.ค. 65 - -

12203 Silicone Flat Drain 10mm จํานวน 50 ชิ้น 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล 

แอนด ซัพพลาย จํากัด

บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด 

ซัพพลาย จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004666 16 ธ.ค. 65 - -

12204 Renal Biopsy Needle #16 15 Cm 

จํานวน 20

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดสเต็ป จํากัด บริษัท เมดสเต็ป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004669 16 ธ.ค. 65 - -

12205 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 9,668.00 9,668.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004673 16 ธ.ค. 65 - -

12206 โคคาโคลา และน้ําดื่มทิพย 2 รายการ 92,196.02 92,196.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอม

เมอรเชียล จํากัด

บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004674 16 ธ.ค. 65 - -

12207 Albumin human 20% 50ml. injection 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยผลิตผลิตภัณฑจาก

พลาสมา สภากาชาดไทย

ศูนยผลิตผลิตภัณฑจากพลาสมา 

สภากาชาดไทย

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004675 16 ธ.ค. 65 - -

12208 Ocusoft Lid Scrub Original Foam 50 

ml. Ocusoft Lid Scrub Plus Foam 50 

ml.

8,602.80 8,602.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอารบี เชอรเม็ดดิกา

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ทีอารบี เชอรเม็ดดิกา

(ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004676 16 ธ.ค. 65 - -

12209 จางปมลูกกุญแจ และตรายาง 440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟค และกมล 

การกุญแจ

แสนสุขกราฟฟค และกมล การ

กุญแจ

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004677 16 ธ.ค. 65 - -

12210 ตัวอยางสัตวน้ํา จํานวน 2 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพะเยาว ดวงสุดา นายพะเยาว ดวงสุดา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004678 16 ธ.ค. 65 - -

12211 Granudacyn Solution 1000 ml จํานวน 

12 ขวด Granudacyn gel 50g. จํานวน 12

 ขวด

24,396.00 24,396.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004679 16 ธ.ค. 65 - -

12212 Syringe ball #2 จํานวน 120 ลูก 7,560.00 7,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร 

จํากัด

บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004680 16 ธ.ค. 65 - -
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12213 3003-Tracheostomy tube #8 (CUFF) 7,607.70 7,607.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004683 16 ธ.ค. 65 - -

12214 วัสดุอื่น 17,800.00 17,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกมมาโก (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท แกมมาโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004689 16 ธ.ค. 65 - -

12215 ซื้อยา Tenofovir 300 mg+Emtricitabine 48,663.60 48,663.60 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004690 16 ธ.ค. 65 - -

12216 ซื้อยา Amitriptyline 25 mg tablet จํานวน 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด บริษัท โปลิฟารม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004691 16 ธ.ค. 65 - -

12217 ซื้อยา Warfarin 3 mg tablet จํานวน 120 23,400.00 23,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004692 16 ธ.ค. 65 - -

12218 ซื้อยา Epoetin alfa sterile sol 4000 iu/ 95,497.50 95,497.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004693 16 ธ.ค. 65 - -

12219 ซื้อยา Dopamine 250 mg/10 ml 

injection

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004694 16 ธ.ค. 65 - -

12220 ซื้อยา N.S.S 0.45% 1000 ml จํานวน 200 

ถุง

5,899.98 5,899.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004695 16 ธ.ค. 65 - -

12221 ซื้อยา N.S.S 0.9% 500 ml จํานวน 600 ถุง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004696 16 ธ.ค. 65 - -

12222 ซื้อยา Elobixibat 5 mg film-coated 60,990.00 60,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004698 16 ธ.ค. 65 - -

12223 ซื้อยา Polystyrene SFN Ca 5 gm จํานวน 

100

94,999.95 94,999.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004699 16 ธ.ค. 65 - -

12224 ซื้อยา Enalapril 20 mg tablet จํานวน 100 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004700 16 ธ.ค. 65 - -

12225 ซื้อยา Adrenaline 1 mg/1 ml injection 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004702 16 ธ.ค. 65 - -

12226 ซื้อยา Phenytoin 50 mg tablet จํานวน 30 19,420.50 19,420.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004703 16 ธ.ค. 65 - -

12227 ซื้อยา Lidocaine HCl 1%+Epinephrine 20 13,289.40 13,289.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004704 16 ธ.ค. 65 - -
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12228 ซื้อยา Betamethasone 50mg+Salicylic 

3mg/

11,716.50 11,716.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004705 16 ธ.ค. 65 - -

12229 จางเหมาบริการรถยนต 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง เสวก สุระประเสริฐ เสวก สุระประเสริฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004706 16 ธ.ค. 65 - -

12230 ซื้อยา Fluticasone 125 mcg evohaler 22,363.00 22,363.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004707 16 ธ.ค. 65 - -

12231 ประกาศนียบัตร 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง รานตนบุญการพิมพ รานตนบุญการพิมพ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004709 16 ธ.ค. 65 - -

12232 วัสดุสํานักงาน 14 รายการตามเอกสารแนบ 11,193.00 11,193.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004710 16 ธ.ค. 65 - -

12233 จางเหมาสํารวจขอมูลภาคสนาม 69,545.00 69,545.00 เฉพาะเจาะจง วงศธร ไกรสุทธิ์ วงศธร ไกรสุทธิ์ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004711 16 ธ.ค. 65 - -

12234 คาจางเดินสายสัญญาณภาพ HDMI หองเรียน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004712 16 ธ.ค. 65 - -

12235 คาจางขุดถอนรากตนไม พรอมปูตัวหนอน 13,700.00 13,700.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐสุดา มะโนมั่น ณัฐสุดา มะโนมั่น เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004713 16 ธ.ค. 65 - -

12236 คาซอมแซมรั้ว อาคารหอพัก 3,850.00 3,850.00 เฉพาะเจาะจง สมชาย จําปาบุรี สมชาย จําปาบุรี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004714 16 ธ.ค. 65 - -

12237 คาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง นง 9315 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ฝนแอร ฝนแอร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004715 16 ธ.ค. 65 - -

12238 ซื้อยา Cefixime 100 mg/5 ml syr 30 ml 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004716 16 ธ.ค. 65 - -

12239 CLINCARE DESINFECTANT 5 L. จํานวน 5

 ชิ้น

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004718 16 ธ.ค. 65 - -

12240 Pink Wax 560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ด.ี ทันตเวช 

(1988) จํากัด

บริษัท เอส.ด.ี ทันตเวช (1988) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004719 16 ธ.ค. 65 - -

12241 ซื้อยา Rotigotine 4 mg transdermal 

patch

80,292.80 80,292.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004722 16 ธ.ค. 65 - -

12242 ซื้อยา Venlafaxine 75 mg capsule จํานวน 51,873.60 51,873.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล 

(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ

ไทย)จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004723 16 ธ.ค. 65 - -
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12243 ซื้อยา Tiotropium bromide handihaler 

18

99,938.00 99,938.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004724 16 ธ.ค. 65 - -

12244 ซื้อยา Lidocaine 10%w/v spray 50 ml 8,370.00 8,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004725 16 ธ.ค. 65 - -

12245 วัสดุอื่น 5,071.00 5,071.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004726 16 ธ.ค. 65 - -

12246 กระดาษ 80 แกรม A4 17,334.00 17,334.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุภาพฤกษ บิสซิเนส

 กรุป จํากัด

บริษัท สุภาพฤกษ บิสซิเนส กรุป 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004727 16 ธ.ค. 65 - -

12247 วัสดุอื่น 23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004728 16 ธ.ค. 65 - -

12248 คาใชสอยอื่น 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง รานนองกายตุกตา

นาง สุพัตรา นนทตา

รานนองกายตุกตา

นาง สุพัตรา นนทตา

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004729 16 ธ.ค. 65 - -

12249 จางเหมาบริการรถยนต 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูริตา 

ทราเวล

หางหุนสวนจํากัด ภูริตา ทราเวล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004731 16 ธ.ค. 65 - -

12250 คาแตงหนาผูนําเชียร สําหรับจัดโครงการ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ จอมทะรักษ นายณัฐพงศ จอมทะรักษ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004732 16 ธ.ค. 65 - -

12251 คาใชสอยอื่นๆ 20,970.00 20,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น

 ซิสเทม จํากัด

บริษัท คอมเซเวน จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิส

เทม จํากัด

บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004733 16 ธ.ค. 65 - -

12252 คาวัสดุอุปกรณแสดงสันทนาการ สําหรับจัด 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานชูชาติ ทุกอยาง 20 บาท

 (ศูนยคอมพิวเตอรสตาร) 

หสม.ปารีสแฟบบริค

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

รานชูชาติ ทุกอยาง 20 บาท 

(ศูนยคอมพิวเตอรสตาร) หสม.

ปารีสแฟบบริค

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004734 16 ธ.ค. 65 - -
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12253 คาวัสดุอุปกรณจัดขบวนพาเหรด  สําหรับ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิง แคร กรุป จํากัด 

นางสาวชิชญา อุฬารวงศ 

บริษัท บีทูเอส จํากัด

บริษัท มิสเตอร.ด.ีไอ.วาย.

(กรุงเทพ) จํากัด รานพอใจ

พานิช บริษัท

บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

ราน กิมกี่ รานตุม 

นายศรัญู มณีพฤกษ

บริษัท คิง แคร กรุป จํากัด 

นางสาวชิชญา อุฬารวงศ บริษัท 

บีทูเอส จํากัด

บริษัท มิสเตอร.ด.ีไอ.วาย.

(กรุงเทพ) จํากัด รานพอใจพานิช 

บริษัท

บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราน 

กิมกี่ รานตุม นายศรัญู มณีพฤกษ

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004735 16 ธ.ค. 65 - -

12254 คาซอมปายขบวนพาเหรด สําหรับโครงการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004736 16 ธ.ค. 65 - -

12255 คายาและเวชภัณฑ สําหรับจัดโครงการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด 

คลังยาชลบุรี (ขางรพ.ม.

บูรพา) บริษัท 365

ไลฟแคร จํากัด

บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด คลังยา

ชลบุรี (ขางรพ.ม.บูรพา) บริษัท 

365

ไลฟแคร จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004737 16 ธ.ค. 65 - -

12256 วัสดุอุปกรณในการตกแตงซุมสี คาอุปกรณ

กีฬา

5,199.00 5,199.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.

พานิช

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004738 16 ธ.ค. 65 - -

12257 คาน้ําแข็งและเครื่องดื่ม สําหรับนักกีฬา 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําแข็ง JB @ หาดวอน 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

รานน้ําแข็ง JB @ หาดวอน บริษัท

 สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004739 16 ธ.ค. 65 - -

12258 คาวัสดุอุปกรณกีฬา สําหรับจัดโครงการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานจําหนายอุปกรณกีฬา

เทนนิส แบดมินตัน บางแสน

รานจําหนายอุปกรณกีฬาเทนนิส 

แบดมินตัน บางแสน

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004740 16 ธ.ค. 65 - -

12259 เสื้อกีฬาสําหรับเด็ก 46,560.00 46,560.00 เฉพาะเจาะจง วิเชฐ ฉัตรรัตนวุฒิ วิเชฐ ฉัตรรัตนวุฒิ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004741 16 ธ.ค. 65 - -

12260 วัสดุอื่น 3,541.70 3541.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004742 16 ธ.ค. 65 - -

12261 ยาและชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง คลังยา 51 คลังยา 51 เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004743 16 ธ.ค. 65 - -

12262 วัสดุไฟฟา และปรับอากาศ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณ อีเลคทริค กฤษณ อีเลคทริค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004744 16 ธ.ค. 65 - -
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12263 หมึกเครื่องพิมพHP Officejet pro7220 9,250.00 9,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004745 16 ธ.ค. 65 - -

12264 คาจางทําซุมพิธีเปดโครงการ คาเหรียญรางวัล 17,740.00 17,740.00 เฉพาะเจาะจง Dee Balloon

นายอภิชาติ แรมเขียน

Dee Balloon

นายอภิชาติ แรมเขียน

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004746 16 ธ.ค. 65 - -

12265 วัสดุอื่น 3,000.00 3000.00 เฉพาะเจาะจง ภัตตาคารไตฮี้ บางแสน ภัตตาคารไตฮี้ บางแสน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004747 16 ธ.ค. 65 - -

12266 เครื่องไทยธรรม พวงมาลัยถวายพระ ดอกไมฯ 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya FLORIST Kalaya FLORIST เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004748 16 ธ.ค. 65 - -

12267 พวงมาลัยสําหรับไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมหยก รานดอกไมหยก เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004750 16 ธ.ค. 65 - -

12268 ไฟแชค ธู ป เทียนคูเหลือง และฟลมยืดพัน 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) และรานจานชาม

บางแสน

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) และรานจานชามบางแสน

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004751 16 ธ.ค. 65 - -

12269 ผลไมสําหรับไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004752 16 ธ.ค. 65 - -

12270 ผาขาว จํานวน 6 เมตร 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง สอาดพานิช สอาดพานิช เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004753 16 ธ.ค. 65 - -

12271 คาใชจายสําหรับกิจกรรมนิสิต 18,150.00 18150.00 เฉพาะเจาะจง รานคลังยาชลบุรี (ขางรพ

,ม.บูรพา), บริษัท สี่แยกเซ็น

เตอร จํากัด,

รานโยษิตา, บริษัท อลิตาอว

อรด จํากัด, นางสาวชลธิชา 

แซอึ้ง

รานคลังยาชลบุรี (ขางรพ,ม.

บูรพา), บริษัท สี่แยกเซ็นเตอร 

จํากัด,

รานโยษิตา, บริษัท อลิตาอวอรด 

จํากัด, นางสาวชลธิชา แซอึ้ง

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004755 16 ธ.ค. 65 - -

12272 Helicobacter Pylori Urease Test จํานวน

 2

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นจี โปรเกรสซีฟ 

จํากัด

บริษัท เอ็นจี โปรเกรสซีฟ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004756 17 ธ.ค. 65 - -

12273 Biliary Store Retrieval Ballon Cather 11,700.00 11,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นจี โปรเกรสซีฟ 

จํากัด

บริษัท เอ็นจี โปรเกรสซีฟ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004757 17 ธ.ค. 65 - -
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12274 Dispose injection Needle No.25G*1650 

mm

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส 

จํากัด

บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004758 17 ธ.ค. 65 - -

12275 Dispose Biopsy Forceps 2.3 mm 

*2300mm.

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส 

จํากัด

บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004759 17 ธ.ค. 65 - -

12276 TG Bactigrass 15*20cm(Topical Gauze) 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004760 17 ธ.ค. 65 - -

12277 Cotton Wool (450gm) จํานวน 80 มวน 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004762 17 ธ.ค. 65 - -

12278 6205- Urinometer Set (Uriofix) 44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004763 17 ธ.ค. 65 - -

12279 Glove disposible Sterile #6.5 (S) ขาง 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอสเอ็น อินเตอร

เมดิเทค จํากัด

บริษัท พีเอสเอ็น อินเตอรเมดิเทค

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004764 17 ธ.ค. 65 - -

12280 Glove disposible #S ไมมีแปง จํานวน 400 58,400.00 58,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004765 17 ธ.ค. 65 - -

12281 IV Catheter #20G*1.1/4 นิ้ว จํานวน 1000 18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004766 17 ธ.ค. 65 - -

12282 IV Catheter #22G*1 นิ้ว จํานวน 1000 18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004767 17 ธ.ค. 65 - -

12283 IV Catheter #24G*3/4 นิ้ว จํานวน 2000 36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004768 17 ธ.ค. 65 - -

12284 หลอดกระดาษ 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ส เคพ อิควิปเมนต 

แอนด เซอรวิส จํากัด

บ.เอ็ส เคพ อิควิปเมนต แอนด 

เซอรวิส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004772 19 ธ.ค. 65 - -

12285 วัสดุ จํานวน 15 รายการ ลูกบิดประตู 2,775.00 2,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด, รานกมล การกุญแจ

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด, 

รานกมล การกุญแจ

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004773 19 ธ.ค. 65 - -

12286 วัสดุอื่น 8,132.00 8,132.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพ

อุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004774 19 ธ.ค. 65 - -

12287 ยาสามัญประจําบาน 12 รายการ 4,975.00 4,975.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชน คณะเภสัชศาสตร

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

 คณะเภสัชศาสตร

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004775 19 ธ.ค. 65 - -

12288 ซื้อยา Liquid nutrition 2.0 kcal/ml 237 7,472.88 7,472.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004776 19 ธ.ค. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

12289 คาจางเหมาบริการอื่น 68,000.00 68000.00 เฉพาะเจาะจง สมศักดิ์ เสียงสังข สมศักดิ์ เสียงสังข เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004778 19 ธ.ค. 65 - -

12290 วัสดุอื่น 9,544.40 9544.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ 

จํากัด

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004779 19 ธ.ค. 65 - -

12291 คาจางเหมาบริการอื่น 880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง รานตนบุญการพิมพ รานตนบุญการพิมพ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004781 19 ธ.ค. 65 - -

12292 วัสดุอื่น 7,704.00 7704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ 

จํากัด

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004782 19 ธ.ค. 65 - -

12293 วัสดุอื่น 6,900.00 6900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004783 19 ธ.ค. 65 - -

12294 ซื้อสินคา จํานวน 3 รายการ อุปกรณ

ประกอบการขาย จํานวน

14,393.00 14,393.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท สยามแมคโคร จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004785 19 ธ.ค. 65 - -

12295 คาจางทําเลมรายงาน 7,275.00 7,275.00 เฉพาะเจาะจง ราน พรอมพรรณ เซอรวิส ราน พรอมพรรณ เซอรวิส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004786 19 ธ.ค. 65 - -

12296 วัสดุอื่น 4,150.00 4,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004790 19 ธ.ค. 65 - -

12297 คาวัสดุการศึกษา จํานวน 15 รายการ 4,587.00 4,587.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004792 19 ธ.ค. 65 - -

12298 คาวัสดุการศึกษา  จํานวน 89 รายการ 42,394.00 42,394.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.

พานิช

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004794 19 ธ.ค. 65 - -

12299 วัสดุอื่น 1,630.00 1,630.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ ราน บานจิปาถะ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004799 19 ธ.ค. 65 - -

12300 คาจางเหมาบริการรถยนต 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูริตา 

ทราเวล

หางหุนสวนจํากัด ภูริตา ทราเวล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004800 19 ธ.ค. 65 - -

12301 วัสดุอื่น 16,103.50 16,103.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดเสงี่ยมพร

พาณิชย

หางหุนสวนจํากัดเสงี่ยมพรพาณิชย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004802 19 ธ.ค. 65 - -

12302 วัสดุอื่น วัสดุอื่น วัสดุอื่น 9,035.00 9,035.00 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

ราน นานาจิปาถะ ศรีราชา

นายวันธวัช เรืองศรี

ราน นานาจิปาถะ ศรีราชา

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004803 19 ธ.ค. 65 - -

12303 วัสดุอื่น 6,104.00 6,104.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดสปอรต กรุป 

จํากัด

บริษัท แกรนดสปอรต กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004804 19 ธ.ค. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

12304 คาใชสอยอื่นๆ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

สมาคมผูปกครองและครู

โรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียน

สาธิต พิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัย

บูรพา

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004805 19 ธ.ค. 65 - -

12305 วัสดุอื่น 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง พุธฒิตา เดชประเสริฐ พุธฒิตา เดชประเสริฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004806 19 ธ.ค. 65 - -

12306 คาจางเหมาบริการรถยนต 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูริตา 

ทราเวล

หางหุนสวนจํากัด ภูริตา ทราเวล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004807 19 ธ.ค. 65 - -

12307 เครื่องดื่ม จํานวน 7 รายการ 9,485.00 9,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงหชลบุรี เอฟ 

แอนด บี จํากัด

บริษัท สิงหชลบุรี เอฟ แอนด บี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004808 19 ธ.ค. 65 - -

12308 ลูกชิ้น จํานวน 2 รายการ 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง พี่นกหาดวอน พี่นกหาดวอน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004809 19 ธ.ค. 65 - -

12309 คาใชจายในการจัดกิจกรรมนิสิต 2,399.00 2,399 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004811 19 ธ.ค. 65 - -

12310 เครื่องพิมพบัตรพลาสติกแบบหนาเดียว 83,460.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ที.เจ อิเล็คทริค 

โซลูชั่น จํากัด

บริษัท เอส.ที.เจ อิเล็คทริค โซลูชั่น

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004812 19 ธ.ค. 65 - -

12311 วัสดุอื่น 2,434.00 2,434.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004813 19 ธ.ค. 65 - -

12312 เพื่อรับ-สงบุคลากรเขารวมโครงการคาย

ฝกอบรมการทําวิจัยและผลงานทางวิชาการ

สําหรับสายสนับ

20,000.00 20,000 บาท เฉพาะเจาะจง โกมล ฤทธิ์งาม โกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004816 19 ธ.ค. 65 - -

12313 ซอมแซมและบํารุงรักษารถยนต 4,665.00 4,665.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชย

จันทบุรี จํากัด

บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004819 19 ธ.ค. 65 - -

12314 TG-624 GC column 30x0.25 52,965.00 52,965.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน สเปค จํากัด บริษัท ซายน สเปค จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004820 19 ธ.ค. 65 - -
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12315 จางติดโลโกสัญลักษณตรามหาวิทยาลัย 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไอปริ๊นท ราน ไอปริ๊นท เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004823 19 ธ.ค. 65 - -

12316 เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก 17,391.30 17,391.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิสเมด จํากัด บริษัท อิสเมด จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004824 19 ธ.ค. 65 - -

12317 เครื่องชวยหายใจความดันบวกแบบอัตโนมัติ 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน) เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004825 19 ธ.ค. 65 - -

12318 ถานอัลคาไลน AA และถานอัลคาไลน AAA 3,840.00 3,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จํากัด บริษัท อมร จันทบุรี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004826 19 ธ.ค. 65 - -

12319 ซอมแซมและบํารุงรักษา 1,830.00 1,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชย

จันทบุรี จํากัด

บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004827 19 ธ.ค. 65 - -

12320 ถังดักไอน้ํา จํานวน 2 ถัง 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพ

อุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004828 19 ธ.ค. 65 - -

12321 วัสดุอื่น 13,400.00 13400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย)

 จํากัด

บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004834 19 ธ.ค. 65 - -

12322 วัสดุอื่น 3,460.00 3460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน 

จํากัด

บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004837 19 ธ.ค. 65 - -

12323 วัสดุอื่น 22,470.00 22470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004840 19 ธ.ค. 65 - -

12324 วัสดุอื่น 110.00 110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคา

ปลีก จํากัด (มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004842 19 ธ.ค. 65 - -

12325 แจกันดอกไมประดิษฐ และแจกันดอกไมสด 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน มอธ ฟลาเวอร ราน มอธ ฟลาเวอร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004845 20 ธ.ค. 65 - -

12326 เครื่องพิมพ Vaccine Passport 27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสชั่นแนล 

ไฮเทคซัพพลาย จํากัด

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไฮเทคซัพ

พลาย จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004846 20 ธ.ค. 65 - -

12327 ซอมแอรรถตูเลขที่ 5203001010001 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง อรรถกาน นิสสัยสุข อรรถกาน นิสสัยสุข เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004847 20 ธ.ค. 65 - -

12328 บํารุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในดวย 

บํารุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในดวย 

บํารุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในดวย

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค 

จํากัด

บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004849 20 ธ.ค. 65 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

12329 บริการบํารุงรักษาเครื่องไตเทียม บริการ

บํารุงรักษาเครื่องไตเทียม บริการบํารุงรักษา

เครื่องไตเทียม บริการบํารุงรักษาเครื่องไต

เทียม

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิโปร เซลส 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท นิโปร เซลส (ประเทศไทย)

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004850 20 ธ.ค. 65 - -

12330 คาประชาสัมพันธ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง สุพรชัย หัตถกิจอุดม สุพรชัย หัตถกิจอุดม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004851 20 ธ.ค. 65 - -

12331 บริการบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่อง บริการ

บํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่อง บริการ

บํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่อง บริการ

บํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่อง บริการ

บํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่อง

76,383.00 76,383.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนฟโฟรแคร 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เนฟโฟรแคร (ประเทศไทย)

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004852 20 ธ.ค. 65 - -

12332 คาบริการบํารุงรักษาเชิงปองกัน คาบริการ

บํารุงรักษาเชิงปองกัน คาบริการบํารุงรักษา

เชิงปองกัน คาบริการบํารุงรักษาเชิงปองกัน

35,424.00 35,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนฟโฟรแคร 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เนฟโฟรแคร (ประเทศไทย)

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004853 20 ธ.ค. 65 - -

12333 วัสดุอื่น 16,100.00 16,100.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004854 20 ธ.ค. 65 - -

12334 คาซอมแซมและบํารุงรักษา คาซอมแซมและ

บํารุงรักษา คาซอมแซมและบํารุงรักษา

19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004856 20 ธ.ค. 65 - -

12335 ของที่ระลึก (กิ๊ฟเซ็ต 3 ชิ้น) 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004859 20 ธ.ค. 65 - -

12336 Cervical Plate 1L 29mm. Cervical Peek 

14x17x6mm. DBM SureFuse Putty 1cc 

Cervical Screw Self Tapping Variable

45,600.00 45,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีแอนดเอช (ไทย

แลนด) จํากัด

บริษัท มีแอนดเอช (ไทยแลนด) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004861 20 ธ.ค. 65 - -

12337 คาถายเอกสาร 1,632.00 1,632.00 เฉพาะเจาะจง วันธวัช เรืองศรี วันธวัช เรืองศรี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004862 20 ธ.ค. 65 - -
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12338 POLY AXIAL SCREW Colour Code 

5.5x40mm POLY AXIAL SCREW Colour 

Code 5.5x35mm POLY AXIAL SCREW 

Colour Code 6.5x45mm POLY AXIAL 

SCREW Colour Code 5.5x45mm ROD 

(STRAIGHT)-STABDARD 5.5x140mm SET 

SCREW 9.7, 5.6mm BONE GRAFT 5cc 

CROSSLINK 40-53 mm.

83,000.00 83,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีแอนดเอช (ไทย

แลนด) จํากัด

บริษัท มีแอนดเอช (ไทยแลนด) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004863 20 ธ.ค. 65 - -

12339 ROD (STRAIGHT)-STANDARD 5.5x80mm 

ROD (STRAIGHT)-STANDARD 5.5x90mm 

CROSSLINK 40-53 mm. BONE GRAFT 

5cc POLY AXIAL SCREW 5.5x35mm. 

POLY AXIAL SCREW Colour Code 

5.5x40mm. SET SCREW 9.7, 5.6 mm.

47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีแอนดเอช (ไทย

แลนด) จํากัด

บริษัท มีแอนดเอช (ไทยแลนด) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004864 20 ธ.ค. 65 - -

12340 Cervical Plate 1L 23mm. Cervical Peek 

12x14x6 mm. DBM SureFuse Putty 1 

cc Cervical Plate Screw Self Tapping

45,600.00 45,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีแอนดเอช (ไทย

แลนด) จํากัด

บริษัท มีแอนดเอช (ไทยแลนด) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004865 20 ธ.ค. 65 - -

12341 SMALL PART KIT 0.9 8065750159 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004866 20 ธ.ค. 65 - -

12342 Microwave Ablation Needle 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-ไอคอน จํากัด บริษัท เมด-ไอคอน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004867 20 ธ.ค. 65 - -

12343 14FRx28cm (11") Split Cath III with 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย 

จํากัด

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004868 20 ธ.ค. 65 - -

12344 2.5mm Cannulated Screw 14mm 

2.3/3.5mm HCC Screw 28mm

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทเส กรุป จํากัด บริษัท ไทเส กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004869 20 ธ.ค. 65 - -

12345 2.5/3.5mm HCC Screw 20mm 

3.0/4.0mm HCC Screw 18mm

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทเส กรุป จํากัด บริษัท ไทเส กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004870 20 ธ.ค. 65 - -
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12346 Shaver Blades Sabre, Small joint, 

Shaver Blades Burr, Oval, Eight Flute, 

ApollpRF MP 90, Probe

20,600.00 20,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004871 20 ธ.ค. 65 - -

12347 2.7mm 4HOLE HOOK PLATE 

2.7mmx18mm Fully THREADED 

ANGLED 2.7mmx20mm Fully 

THREADED ANGLED

22,080.00 22,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิค

วิปเมนท (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิควิป

เมนท (ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004872 20 ธ.ค. 65 - -

12348 Locking Distal Fibula Plate, Left, 6Hole 

Low Profile Screw, 3.5x12mm, 

Titanium Low Profile Locking Screw, 

Titanium, Low Profile Locking Screw, 

3.5mmx12mm, Low Profile Locking 

Screw, 3.5mmx14mm, Low Profile 

Locking Screw, Titanium,

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004873 20 ธ.ค. 65 - -

12349 CANNULATED LAG SCREW:D 3mm, 

L40mm CANNULATED LAG SCREW:D 

4mm, L34mm CANNULATED LAG 

SCREW:D 4mm, L44mm

22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิค

วิปเมนท (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิควิป

เมนท (ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004874 20 ธ.ค. 65 - -

12350 CANNULATED LAG SCREW:D 3mm, 

L38mm CANNULATED LAG SCREW:D 

3mm, L40mm CANNULATED LAG 

SCREW:D 4mm, L32mm

22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิค

วิปเมนท (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิควิป

เมนท (ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004875 20 ธ.ค. 65 - -

12351 Uriscan 6 L strip (100 test/ box) 

Uriscan 11 L strip (100 test/ box)

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซนอสติคส 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท วายดี ไดซนอสติคส 

(ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004876 20 ธ.ค. 65 - -

12352 Trisodium Citrate (PT Tube) 2 ml. 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโน

สติกส จํากัด

บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004877 20 ธ.ค. 65 - -

12353 IMP-5616805 EDTA K2 0.5 ml. 6,418.00 6,418.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโน

สติกส จํากัด

บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004878 20 ธ.ค. 65 - -

12354 G-003 Quick Chaser Influenza A/B 40,500.00 40,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จํากัด บริษัท ซี เมดิค จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004880 20 ธ.ค. 65 - -
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12355 Flowflex SAR-CoV-2 Antigen Rapid test 62,500.00 62,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ ไดแอก

นอสติก จํากัด

บริษัท แอดวานซ ไดแอกนอสติก 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004881 20 ธ.ค. 65 - -

12356 VACUETTE EDTA K2 TUBE 2 ML (TR-L) 62,400.00 62,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพอินเตอรโปร

ดักส จํากัด

บริษัท กรุงเทพอินเตอรโปรดักส 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004882 20 ธ.ค. 65 - -

12357 Lithium Heparin tube 4 ml. (Vaccuum) 67,200.00 67,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพอินเตอรโปร

ดักส จํากัด

บริษัท กรุงเทพอินเตอรโปรดักส 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004883 20 ธ.ค. 65 - -

12358 ชุดทดสอบจําแแนกเชื้อและทดสอบความไว

ตอยา

95,375.00 95,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004884 20 ธ.ค. 65 - -

12359 ถังใหญเวิลด 48 กก.+ น้ําแกส 6,620.00 6,620.00 เฉพาะเจาะจง บูรพาแกส บูรพาแกส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004885 20 ธ.ค. 65 - -

12360 วัสดอื่นุ ๆ จํานวน 5 ชนิด 2,067.00 2,067.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท 

ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

บริษัท สยามแมคโคร จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท ออฟฟศเมท 

(ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004886 20 ธ.ค. 65 - -

12361 ปายไวนิล,โปสเตอร,อะครีลิค จํานวน 3 ชนิด 10,050.00 10,050.00 เฉพาะเจาะจง สุพรชัย หัตถกิจอุดม สุพรชัย หัตถกิจอุดม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004887 20 ธ.ค. 65 - -

12362 สอบเทียบหมอนึ่งฆาเชื้อAutoclave สอบ

เทียบตูชีวนิรภัยLaminar Air Flow

9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004888 20 ธ.ค. 65 - -

12363 วัสดุอื่น 4,050.00 4050.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004889 20 ธ.ค. 65 - -

12364 คาจางเหมาบริการรถยนต 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูริตา 

ทราเวล

หางหุนสวนจํากัด ภูริตา ทราเวล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004890 20 ธ.ค. 65 - -

12365 Spinal Needle #18G *31/2 จํานวน 50 

ชิ้น Spinal Needle #22G *31/2 จํานวน 

100 ชิ้น Spinal Needle #27GA *3.50in 

จํานวน 250

27,777.20 27,777.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004891 20 ธ.ค. 65 - -

12366 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง ธนภัทร ศัทธาพงศ ธนภัทร ศัทธาพงศ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004892 20 ธ.ค. 65 - -

12367 Dispose injection Needle No.25G* 

2300 mm

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส 

จํากัด

บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004893 20 ธ.ค. 65 - -
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12368 FAB-Opsite Post Op 6.5*6 cm จํานวน 

2000

38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004894 20 ธ.ค. 65 - -

12369 EKG Roll 63*30 mm จํานวน 12 ROLL 2,040.00 2,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมเบสพลัส จํากัด บริษัท แอมเบสพลัส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004895 20 ธ.ค. 65 - -

12370 อุปกรณจัดเก็บขอมูล ขนาด 1 TB และ 2 TB 7,210.00 7,210.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไพรัช

คอมพิวเตอรแอนด โอ.เอ 

คอมมิวนิเคชั่น

หางหุนสวนจํากัด ไพรัช

คอมพิวเตอรแอนด โอ.เอ คอม

มิวนิเคชั่น

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004896 20 ธ.ค. 65 - -

12371 Syringe Dispos. 5 ml (lock) จํานวน 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004897 20 ธ.ค. 65 - -

12372 Syringe Dispos. 10 ml (unlock) จํานวน 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004898 20 ธ.ค. 65 - -

12373 Syringe Dispos. 5 ml (unlock) จํานวน 20,544.00 20,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004899 20 ธ.ค. 65 - -

12374 Syringe Dispos. 3 ml (unlock) จํานวน 26,964.00 26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004900 20 ธ.ค. 65 - -

12375 วัสดุอื่น 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หริกุล ซายเอนซ 

จํากัด

บริษัท หริกุล ซายเอนซ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004901 20 ธ.ค. 65 - -

12376 คาเติมกาซอัดอากาศ ขนาด 1.2 ลบ.ม. 1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีออกซิเจน จํากัด บริษัท ชลบุรีออกซิเจน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004902 20 ธ.ค. 65 - -

12377 Skin stapler จํานวน 60 ตัว 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเอี่ยม จํากัด บริษัท ศรีเอี่ยม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004903 20 ธ.ค. 65 - -

12378 ถังขยะทรงเหลี่ยม ขนาด 52 ลิตร จํานวน 1 

ใบ

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004904 20 ธ.ค. 65 - -

12379 ลําสีชุปแอลกอฮอล 70%(10 แผง/กลอง) 

จํานวน

93,600.00 93,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเอี่ยม จํากัด บริษัท ศรีเอี่ยม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004905 20 ธ.ค. 65 - -

12380 Cast Gypsum - เฝอกปูน 6*3 yds จํานวน 

240

7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004907 20 ธ.ค. 65 - -

12381 Glove disposible Sterile #S (คู) จํานวน 16,400.00 16,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004908 20 ธ.ค. 65 - -

12382 Fixomull 2*10 yds (1 Roll) จํานวน 60

กลอง

11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004909 20 ธ.ค. 65 - -
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12383 Glyconate #4/0 DSNP19 (C2023614) 

จํานวน

10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004910 20 ธ.ค. 65 - -

12384 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 9,309.00 9,309.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพีเค ไซแอนติฟค 

จํากัด

บริษัท เอพีเค ไซแอนติฟค จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004911 20 ธ.ค. 65 - -

12385 ซื้อยา Fluconazole 2 mg/ml 100 ml 2,374.33 2,374.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004912 20 ธ.ค. 65 - -

12386 จางเหมาจัดสวน พรอมตนไม 12,900.00 12,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพันธ ศิริรัตนชัย นายสิทธิพันธ ศิริรัตนชัย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004913 20 ธ.ค. 65 - -

12387 ซอมแซมเครื่องทําความเย็น 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน รุงแอร ราน รุงแอร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004914 20 ธ.ค. 65 - -

12388 ตรวจเช็ค และซอมแซมระบบ 4,440.50 4,440.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคซี ไฮ-เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เคซี ไฮ-เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004916 20 ธ.ค. 65 - -

12389 สินคาที่ระลึก จํานวน 9 รายการ 57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง กิตติพงศ มงคลเคหา กิตติพงศ มงคลเคหา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004918 20 ธ.ค. 65 - -

12390 วัสดุอื่น 23,964.00 23,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ 

จํากัด

บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004920 20 ธ.ค. 65 - -

12391 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อุปกรณ

และเคมีวิจัย

หางหุนสวนจํากัด อุปกรณและ

เคมีวิจัย

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004921 20 ธ.ค. 65 - -

12392 วัสดุอื่น 8,972.50 8,972.50 เฉพาะเจาะจง ดี แอนด อี

ราน ด.ีคอฟฟ

หจก.ส.ทองเจริญรุงเรือง 

อิงคเจ็ท

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

AC HardKits

ดี แอนด อี

ราน ด.ีคอฟฟ

หจก.ส.ทองเจริญรุงเรือง อิงคเจ็ท

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

AC HardKits

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004922 20 ธ.ค. 65 - -

12393 วัสดุอื่น 23,130.00 23,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ 

จํากัด

บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004923 20 ธ.ค. 65 - -

12394 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  เวิลดเท

รด ประเทศไทย

หางหุนสวนจํากัด  เวิลดเทรด 

ประเทศไทย

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004925 20 ธ.ค. 65 - -

12395 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 6,206.00 6,206.00 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่ ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004928 20 ธ.ค. 65 - -
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12396 Glove disposible #XS ไมมีแปง จํานวน 

200

29,200.00 29,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004929 20 ธ.ค. 65 - -

12397 วัสดุอื่น 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง พุธฒิตา เดชประเสริฐ พุธฒิตา เดชประเสริฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004930 20 ธ.ค. 65 - -

12398 ซื้อยา Melatonin 2 mg tablet จํานวน 130 93,892.50 93,892.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004931 20 ธ.ค. 65 - -

12399 ซื้อยา Memantine HCl 10 mg tablet 

จํานวน

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด บริษัท เมดไลน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004933 20 ธ.ค. 65 - -

12400 ซื้อยา Multivitamin Drop 15 ml จํานวน 

250

16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004934 20 ธ.ค. 65 - -

12401 วัสดุอื่น 14,670.00 14,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004935 20 ธ.ค. 65 - -

12402 ซื้อยา M. Tussis (Brown mixt.) 180 ml 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004936 20 ธ.ค. 65 - -

12403 ซื้อยา Loxoprofen 60 mg tablet จํานวน 

900

90,522.00 90,522.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004937 20 ธ.ค. 65 - -

12404 ซื้อยา Levofloxacin 500 mg tablet 

จํานวน

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004938 20 ธ.ค. 65 - -

12405 ซื้อยา Gabapentin 100 mg capsule 

จํานวน

97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004939 20 ธ.ค. 65 - -

12406 ซื้อยา Gabapentin 300 mg capsule 

จํานวน

100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004940 20 ธ.ค. 65 - -

12407 ซื้อยา Benzathine Penicillin G 1.2 mu 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004941 20 ธ.ค. 65 - -

12408 ซื้อยา Fluconazole 200 mg capsule 

จํานวน

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004943 20 ธ.ค. 65 - -

12409 คาสารเคมี จํานวน 4 รายการ 24,045.00 24,045.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด บริษัท กิบไทย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004944 20 ธ.ค. 65 - -

12410 ซื้อยา Ferrous fumarate 45 mg/0.6 ml 

15

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004945 20 ธ.ค. 65 - -
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12411 ซื้อยา Fenofibrate 135 mg tablet จํานวน 94,374.00 94,374.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004947 20 ธ.ค. 65 - -

12412 ซื้อยา Acyclovir 800 mg tablet จํานวน 

150

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004948 20 ธ.ค. 65 - -

12413 ซื้อยา Ethyl alcohol 70% 450 ml จํานวน 13,353.60 13,353.60 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004950 20 ธ.ค. 65 - -

12414 ซื้อยา Ethyl alcohol 70% 60 ml จํานวน 

500

3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004951 20 ธ.ค. 65 - -

12415 Agarose,100 G 6,355.80 6355.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด บริษัท กิบไทย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004952 20 ธ.ค. 65 - -

12416 ซื้อยา Sodium bicarbonate 7.5% 

injection

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร

มาซูติคอล จํากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004954 20 ธ.ค. 65 - -

12417 วัสดุอื่น 9,701.00 9,701.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชคาวัสดุ

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

รานเจียบฮวด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.

พานิช

บริษัท พีพีพี 2022 จํากัด

รานวังยาเฮลทแคร

รานวังยาเฮลทแคร

บริษัท พีพีพี 2022 จํากัด

ไพรเวชคาวัสดุ

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

รานเจียบฮวด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช

บริษัท พีพีพี 2022 จํากัด

รานวังยาเฮลทแคร

รานวังยาเฮลทแคร

บริษัท พีพีพี 2022 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004955 20 ธ.ค. 65 - -

12418 เพื่อใชในสํานักงานและหองเรียนคณะฯ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บังเอิญ,หจก.ชลบุรี ว.พานิช

,บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด

บังเอิญ,หจก.ชลบุรี ว.พานิช,บริษัท

 ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004958 20 ธ.ค. 65 - -

12419 จัดซื้อน้ํามันรถตูคณะฯ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายทอง หจก.วงศทรายทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004959 20 ธ.ค. 65 - -

12420 วัสดุอื่น 26,215.00 26,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟค 

จํากัด

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟค จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004960 20 ธ.ค. 65 - -
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มหาวิทยาลัยบูรพา

12421 เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล 

จํากัด

บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004961 20 ธ.ค. 65 - -

12422 AV-Set Mixed HDF 5008-R 46,200.00 46,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004963 20 ธ.ค. 65 - -

12423 Ten 20 oz. Jar3-Pack 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน) เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004964 20 ธ.ค. 65 - -

12424 คาใชสอยอื่นๆ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ราน โมชิโมชิ รีเทล คอร

ปอเรชั่น จํากัด(มหาชน)

ราน โมชิโมชิ รีเทล คอรปอเรชั่น 

จํากัด(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004965 20 ธ.ค. 65 - -

12425 เครื่องวัดสีแบบพกพา (Colorimeter) 40,660.00 40,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัซ ไซแอนซ 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท อัซ ไซแอนซ (ประเทศไทย)

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004966 9 ธ.ค. 65 - -

12426 คาใชจายในการจัดกิจกรรมนิสิต 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง UP TO YOU Idea&Sport 

Bangsaen

UP TO YOU Idea&Sport 

Bangsaen

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004967 20 ธ.ค. 65 - -

12427 คาใชจายในการจัดกิจกรรมนิสิต 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธการ จุลสํารวล นายยุทธการ จุลสํารวล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004968 20 ธ.ค. 65 - -

12428 คาใชจายในการจัดกิจกรรมนิสิต 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง UP TO YOU Idea&Sport 

Bangsaen

UP TO YOU Idea&Sport 

Bangsaen

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004969 20 ธ.ค. 65 - -

12429 คาใชจายในการจัดกิจกรรมนิสิต 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ไอที พลัส คอมพิวเตอร ไอที พลัส คอมพิวเตอร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004970 20 ธ.ค. 65 - -

12430 คาใชจายในการจัดกิจกรรมนิสิต 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง iราน UP TO YOU 

Idea&Sport Bangsaen

iราน UP TO YOU Idea&Sport 

Bangsaen

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004971 20 ธ.ค. 65 - -

12431 จางเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธการ จุลสํารวล นายยุทธการ จุลสํารวล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004972 20 ธ.ค. 65 - -

12432 วัสดุอื่น 2,690.00 2,690.00 เฉพาะเจาะจง ราน ทีเจ-เจมสไทย ราน ทีเจ-เจมสไทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004974 20 ธ.ค. 65 - -

12433  ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004975 20 ธ.ค. 65 - -

12434 จางปริ้นรายงานพรอมเขาเลม 8,750.00 8,750.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร บานคอมพิวเตอร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004978 20 ธ.ค. 65 - -
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12435 ปายไวนิล สติกเกอรหนากระจก 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004980 20 ธ.ค. 65 - -

12436 วาลวฝกบัว 4 ตัว 770.40 770.40 เฉพาะเจาะจง ราน ไถเส็ง ราน ไถเส็ง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004981 20 ธ.ค. 65 - -

12437 วัสดุอื่นๆ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพ

เมนท จํากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004982 20 ธ.ค. 65 - -

12438 คาใชสอยอื่นๆ คาใชสอยอื่นๆ 1,620.00 1,620.00 เฉพาะเจาะจง กุลพันธฟรอรา กุลพันธฟรอรา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004983 21 ธ.ค. 65 - -

12439 คาจางเหมาบริการรถยนต 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ประกิจ ทวมพงษ ประกิจ ทวมพงษ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004991 21 ธ.ค. 65 - -

12440 คาถายเอกสารพรอมเขาเลมสรุปผลโครงการ 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง ราน โชคชัยการพิมพ ราน โชคชัยการพิมพ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004992 21 ธ.ค. 65 - -

12441 วัสดุอื่น ๆ 3,965.00 3,965.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวิมล กอนพรหม นางสุวิมล กอนพรหม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004993 21 ธ.ค. 65 - -

12442 คาเชาทรัพยสิน 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง จิรโรจน เจิมจรุง จิรโรจน เจิมจรุง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004994 21 ธ.ค. 65 - -

12443 คาใชสอยอื่นๆ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง เกศรินทร จั่นบานโขด เกศรินทร จั่นบานโขด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004995 21 ธ.ค. 65 - -

12444 วัสดุอื่น 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง พุธฒิตา เดชประเสริฐ พุธฒิตา เดชประเสริฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004996 21 ธ.ค. 65 - -

12445 ปะยางรถยนตคณะฯ 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขการยาง รานแสนสุขการยาง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004998 21 ธ.ค. 65 - -

12446 VISIOL จํานวน 50 หลอด 88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอารบี เชอรเม็ดดิกา

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ทีอารบี เชอรเม็ดดิกา

(ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000004999 21 ธ.ค. 65 - -

12447 Supper Rapid 5 Steam plus 64,713.60 64,713.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005000 21 ธ.ค. 65 - -

12448 ตรายาง จํานวน 29 รายการ 2,930.00 2,930.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค รานแสนสุขกราฟฟค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005001 21 ธ.ค. 65 - -

12449 น้ําสมุนไพร 790 ขวด 9,875.00 9,875.00 เฉพาะเจาะจง รานสมุนไพรบูรพา รานสมุนไพรบูรพา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005002 21 ธ.ค. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ
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12450 อาหารปรุงสําเร็จสําหรับเด็กเล็ก 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล มานพ นางสาวนฤมล มานพ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005003 21 ธ.ค. 65 - -

12451 โคมไฟและรูปภาพ 8,760.00 8,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซลิฟวิ่งมอลล 

(มหาชน) จํากัด

บริษัท อินเด็กซลิฟวิ่งมอลล 

(มหาชน) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005004 21 ธ.ค. 65 - -

12452 ชุดไสกรองน้ําดื่ม 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน กรองน้ําชลบุรี (พนัส

นิคม)

ราน กรองน้ําชลบุรี (พนัสนิคม) เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005005 21 ธ.ค. 65 - -

12453 บริการเคลื่อนยายศาลาไม 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง กิตติศักดิ์ หาสุชล กิตติศักดิ์ หาสุชล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005006 21 ธ.ค. 65 - -

12454 น้ํามันเชื้อเพลิง 53,000.00 53,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005007 21 ธ.ค. 65 - -

12455 น้ําดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร 1,470.00 1,470.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย รานสุภรณทิพย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005008 21 ธ.ค. 65 - -

12456 ซื้อยา Tenofovir Alafenamide fumarate

 25

81,300.00 81,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิค

แคร จํากัด

บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005009 21 ธ.ค. 65 - -

12457 ซื้อยา Imipenem 500 mg injection 

จํานวน

38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส 

จํากัด

บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005010 21 ธ.ค. 65 - -

12458 ซื้อยา NaturaleTears (HPML 

0.3%-10ml/bot

95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005011 21 ธ.ค. 65 - -

12459 ซื้อยา Theophylline 200 mg tablet 

จํานวน

10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005012 21 ธ.ค. 65 - -

12460 ซื้อยา Timolol 0.5%w/v eye drop 5 ml 24,610.00 24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005013 21 ธ.ค. 65 - -

12461 ซื้อยา Sodium chloride 15% 10 ml 

จํานวน

2,275.00 2,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จํากัด บริษัท ยูนีซัน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005014 21 ธ.ค. 65 - -

12462 ซื้อยา Glucerna 400 gm จํานวน 120 

กระปอง

50,204.40 50,204.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005015 21 ธ.ค. 65 - -

12463 ซื้อยา Trimetazidine 80 mg prolonged- 80,892.00 80,892.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005016 21 ธ.ค. 65 - -

12464 ซื้อยา Vitamin B12 500 mcg tablet 

จํานวน

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติ

คอล (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล 

(ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005017 21 ธ.ค. 65 - -
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12465 ซื้อยา Vitamin D3 0.25 mcg capsule 

จํานวน

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติ

คอล (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล 

(ประเทศไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005018 21 ธ.ค. 65 - -

12466 ซื้อยา ขมิ้นชัน 500 mg capsule จํานวน 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ

ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005019 21 ธ.ค. 65 - -

12467 ซื้อยา Valsartan 160 mg tablet จํานวน 

550

94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005020 21 ธ.ค. 65 - -

12468 ซื้อยา Valsartan 160 mg+Amlodipine 5

 mg

99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005021 21 ธ.ค. 65 - -

12469 ซื้อยา Insulin RI/NPH 30/70u/ml 3 ml 99,400.00 99,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005022 21 ธ.ค. 65 - -

12470 ซื้อยา Phenytoin sodium 100 mg 

capsule

65,912.00 65,912.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005023 21 ธ.ค. 65 - -

12471 ซื้อยา Heparin 5000iu/ml injection 5 ml 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005024 21 ธ.ค. 65 - -

12472 คาเชาเครื่องเสียงและเวที 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร เย็นสุดใจ นายภูรินทร เย็นสุดใจ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005025 21 ธ.ค. 65 - -

12473 วัสดุอื่น 10,000.00 10000.00 เฉพาะเจาะจง รานจานชามบางแสน, สุพร

ชัย หัตถกิจอุดม, บริษัท 

สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

รานจานชามบางแสน, สุพรชัย 

หัตถกิจอุดม, บริษัท สยามแม็คโคร

 จํากัด (มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005026 21 ธ.ค. 65 - -

12474 คาเชาทรัพยสิน 7,000.00 7000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ขวัญชัย ทัศเจริญ นาย ขวัญชัย ทัศเจริญ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005027 21 ธ.ค. 65 - -

12475 จางเปลี่ยนกลองควบคุมอุณหภูมิแอร 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง วรวุฒิ จันททิมโอภาส วรวุฒิ จันททิมโอภาส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005028 21 ธ.ค. 65 - -

12476 วัสดุอื่น 4,074.06 4074.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005032 21 ธ.ค. 65 - -

12477 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 9,500.00 9500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิ

คอล เซอรวิส จํากัด

บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล 

เซอรวิส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005033 21 ธ.ค. 65 - -

12478 วัสดุอื่น วัสดุอื่น 1,620.00 1,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย

 จํากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005034 21 ธ.ค. 65 - -

หนา้ 1319



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

12479 วัสดุอื่น 1,290.00 1290.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําแข็งเผือก รานน้ําแข็งเผือก เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005035 21 ธ.ค. 65 - -

12480 วัสดุอื่น 290.00 290.00 เฉพาะเจาะจง ภาณภัช แสงพันตา ภาณภัช แสงพันตา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005036 21 ธ.ค. 65 - -

12481 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA เครื่อง

สํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA เครื่องสํารอง

ไฟฟา ขนาด 1 kVA เครื่องสํารองไฟฟา 

ขนาด 1 kVA เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 

kVA

13,750.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไพรัช

คอมพิวเตอรแอนด โอ.เอ 

คอมมิวนิเคชั่น

หางหุนสวนจํากัด ไพรัช

คอมพิวเตอรแอนด โอ.เอ คอม

มิวนิเคชั่น

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005037 21 ธ.ค. 65 - -

12482 เครื่องตัดเนื้อเยื่อทางพยาธิวิทยากายวิภา 2,748,000.00 2,748,000.0

0

ประกวด

ราคา

อิเล็กทรอนิกส

 (e-Bidding)

บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร (ไทย

แลนด) จํากัด

บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร (ไทยแลนด)

 จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005038 21 ธ.ค. 65 - -

12483 พวงกุญแจโลหะหมุนได จํานวน 600 ชิ้น 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง ประภัสสร อรรถมานะ ประภัสสร อรรถมานะ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005039 21 ธ.ค. 65 - -

12484 ตัวอยางสัตวน้ํา(ปลากระเบนนก) 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง มาณพ ยงยืน มาณพ ยงยืน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005040 21 ธ.ค. 65 - -

12485 ซื้อยา Isosorbide 20 mg tablet จํานวน 

250

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005041 21 ธ.ค. 65 - -

12486 วัสดุสํานักงาน และวัสดุการเกษตร จํานวน 2,588.00 2,588.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร

 จํากัด(มหาชน) สาขาชลบุร,ี

 ราน เค ดี

ชลบุรี เครื่องเย็น 

และกฤษณ อีเลคทริค

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร 

จํากัด(มหาชน) สาขาชลบุร,ี ราน 

เค ดี

ชลบุรี เครื่องเย็น และกฤษณ 

อีเลคทริค

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005042 21 ธ.ค. 65 - -

12487 จางเหมาจัดสวน พรอมตนไม(สับปะรดส)ี 12,900.00 12,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพันธ ศิริรัตนชัย นายสิทธิพันธ ศิริรัตนชัย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005043 21 ธ.ค. 65 - -

12488 ตุกตา จํานวน 6 รายการ 97,700.00 97,700.00 เฉพาะเจาะจง อันติมา เกียรติเทพขจร อันติมา เกียรติเทพขจร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005044 21 ธ.ค. 65 - -

12489 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 9 รายการ 7,583.97 7583.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005045 21 ธ.ค. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

12490 กรอบรูปหลุยส พรอมภาพพระองค ธง

สัญลักษณ (ธง พภ.) จํานวน 1 ผืน

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ซีเปย กรอบรูป, บริษัท ฮะ

เส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

ซีเปย กรอบรูป, บริษัท ฮะเส็ง

ฮวดสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005046 21 ธ.ค. 65 - -

12491 วัสดุอื่น 1,875.00 1,875.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ ราน ไพรเวชคาวัสดุ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005047 21 ธ.ค. 65 - -

12492 เปลี่ยนกระจกบานเลื่อนชองหนาตาง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม 

จํากัด

บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005048 21 ธ.ค. 65 - -

12493 ฟลมติดรถยนต 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง รานใบตองฟลม รานใบตองฟลม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005049 21 ธ.ค. 65 - -

12494 วัสดุ 3 รายการ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ จันทนี นางสาวจุฑามาศ จันทนี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005050 21 ธ.ค. 65 - -

12495 ปายไวนิล ขนาด3x2ม. (1ปาย) 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ จันทนี นางสาวจุฑามาศ จันทนี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005051 21 ธ.ค. 65 - -

12496 คาเชารถบัสปรับอากาศ 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูริตา 

ทราเวล

หางหุนสวนจํากัด ภูริตา ทราเวล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005053 21 ธ.ค. 65 - -

12497 เชาเครื่องเสียง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ จันทนี นางสาวจุฑามาศ จันทนี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005054 21 ธ.ค. 65 - -

12498 คาถายเอกสาร 11,997.20 11,997.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005055 21 ธ.ค. 65 - -

12499 คาน้ํามันเชื้อเพลิง 1,000.00 1,000 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005061 21 ธ.ค. 65 - -

12500 วัสดุใชในกิจกรรม Happy Library Happy 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง สยามการเกษตร, บริษัท 

บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด, 

  

สยามการเกษตร, บริษัท บัณฑิตส

เตชั่นเนอรี่ จํากัด, Strawberry 

 

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005063 22 ธ.ค. 65 - -

12501 เทปพิมพอักษร ขนาด 18 mm 4,250.00 4,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005067 22 ธ.ค. 65 - -

12502 คาชุดการแสดง คาอุปกรณแตงหนา คาปาย

จัดกิจกรรม

23,625.00 23,625.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระพัฒน ผันนะลา

นางสาวอภิสรา ชนะขํา

หจก. ส.เจริญรุงเรือง อิงค

เจท

นายวีระพัฒน ผันนะลา

นางสาวอภิสรา ชนะขํา

หจก. ส.เจริญรุงเรือง อิงคเจท

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005068 22 ธ.ค. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
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ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

12503 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 9,146.96 9146.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005071 22 ธ.ค. 65 - -

12504 วัสดุอื่น 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005073 22 ธ.ค. 65 - -

12505 Urgotul Silver 10*12 cm จํานวน 32 แผน

 Urgotul Silver 15*20 cm จํานวน 32 ชิ้น

11,943.34 11,943.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005075 22 ธ.ค. 65 - -

12506 Elastomull 1*4.5 yds.(Easifix)จํานวน 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005076 22 ธ.ค. 65 - -

12507 Navipro wire .025IN 260CM angled 

(5621)

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005077 22 ธ.ค. 65 - -

12508 Glove disposible Sterile #M (คู) จํานวน 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005078 22 ธ.ค. 65 - -

12509 วัสดุอื่น 25,145.00 ภาควิชาเคมี

 คณะ

วิทยาศาสตร

เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส 

จํากัด

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005079 22 ธ.ค. 65 - -

12510 เปลี่ยนยางรถยนต จํานวน 4 เสน 15,400.00 15,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พนัสยางยนต ออโต 

เซอรวิส จํากัด

บริษัท พนัสยางยนต ออโต 

เซอรวิส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005080 22 ธ.ค. 65 - -

12511 วัสดุอื่น 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005081 22 ธ.ค. 65 - -

12512 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005082 22 ธ.ค. 65 - -

12513 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005083 22 ธ.ค. 65 - -

12514 วัสดุอื่น 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005084 22 ธ.ค. 65 - -

12515 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 14,859.09 14,859.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอร-โทเลโด 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศ

ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005085 22 ธ.ค. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

12516 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟเชียล อีควิป

เมนท แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด

บริษัท ออฟฟเชียล อีควิปเมนท 

แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005086 22 ธ.ค. 65 - -

12517 วัสดุอื่น 86,858.32 86,858.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จํากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005087 22 ธ.ค. 65 - -

12518 วัสดุอื่น 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005088 22 ธ.ค. 65 - -

12519 วัสดุอื่น 6,234.00 6,234.00 เฉพาะเจาะจง บานจิปาถะ

รานเจียบฮวด

กมล การกุญแจ

กฤษณ อีเลคทริค

ไพรเวชคาวัสดุ

กุญแจทอง

เฮงยงไถ

สุกัญญา จีนเมือง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

รานไถเส็ง

บานจิปาถะ

รานเจียบฮวด

กมล การกุญแจ

กฤษณ อีเลคทริค

ไพรเวชคาวัสดุ

กุญแจทอง

เฮงยงไถ

สุกัญญา จีนเมือง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

รานไถเส็ง

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005089 22 ธ.ค. 65 - -

12520 วัสดุอื่น 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005091 22 ธ.ค. 65 - -

12521 กระเชาปใหม จํานวน 4 กระเชา 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล รานบุปผชาติ หนาศาล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005092 22 ธ.ค. 65 - -

12522 แฟมบุผาไหม ขนาด A4 สีเขียว แฟมบุผาไหม

 ขนาด A4 สีเทา บล็อกและงานพิมพทอง 

จํานวน 1 งาน

7,383.00 7,383.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทซิลค สายใจ (2009) 

จํากัด

บริษัทซิลค สายใจ (2009) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005093 22 ธ.ค. 65 - -

12523 ตลับน้ํายาเครื่องลดปริมาณเชื้อโรคในอากาศ 11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ แอม ฟวเจอร 

จํากัด (สํานักงานใหญ)

บริษัท ไอ แอม ฟวเจอร จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005094 22 ธ.ค. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

12524 พานลาว จํานวน 2 ใบ แม็กยิง จํานวน 1 ตัว

 ธงองคภา ขนาด 60x90 ซม. จํานวน 3 ผืน 

ธงชาติ ขนาด 60x90 ซม. จํานวน 1 ผืน ธง

องคภา ขนาด 80x120 ซม. จํานวน 1 ผืน 

ผาซับ พื้นสีสม จํานวน 20 หลา กุหลาบ 24 

ดอก จํานวน 2 กํา เดซี่  จํานวน 4 กํา 

โอเอซิส จํานวน 1 ชิ้น ภาพพระองคภา

พรอมกรอบหลุย ขนาด 16x20นิ้ว

3,295.00 3,295.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.

พานิช, ราน ณ.แฟชั่น,ราน

ดอกไมนารีรัตน

,รานทีแปง

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช, 

ราน ณ.แฟชั่น,รานดอกไมนารีรัตน

,รานทีแปง

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005095 22 ธ.ค. 65 - -

12525 ภาพพระฉายาลักษณ สมเด็จพระเจาลูกเธอ 1,000.00 1,000 บาท เฉพาะเจาะจง รานกรอบไทย รานกรอบไทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005096 22 ธ.ค. 65 - -

12526 เพื่อสําหรับทําความสะอาดรถยนตของคณะ

รัฐศาสตรและนิติศาสตร

1,541.19 1,541.19 

บาท

เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005097 22 ธ.ค. 65 - -

12527 I-gel supraglottic Airway Size 3 I-gel 

supraglottic Airway Size 4 I-gel 

supraglottic Airway Size 5

37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจพีพี แคร จํากัด บริษัท เจพีพี แคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005098 22 ธ.ค. 65 - -

12528 Filean จํานวน 5 อัน PUIPDENT Prep-rite

 RC 5 gm จํานวน 1 หลอด IVORY 

Rubberdam clamp #14 จํานวน 5 ตัว

7,770.00 7,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ด.ี ทันตเวช 

(1988) จํากัด

บริษัท เอส.ด.ี ทันตเวช (1988) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005100 22 ธ.ค. 65 - -

12529 เครื่องชวยหายใจความดันบวกแบบอัตโนมัติ 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน) เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005101 22 ธ.ค. 65 - -

12530 ตัวอยางสัตวน้ํา จํานวน 6 รายการ 3,380.00 3,380.00 เฉพาะเจาะจง นายพะเยาว ดวงสุดา นายพะเยาว ดวงสุดา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005102 22 ธ.ค. 65 - -

12531 วัสดุอื่น 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานกรอบไทย รานกรอบไทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005105 22 ธ.ค. 65 - -

12532 จางถายเอกสารและปริ้นสี 7,635.00 7,635.00 เฉพาะเจาะจง เบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร เบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005106 22 ธ.ค. 65 - -

12533 วัสดุอื่น 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง พุธฒิตา เดชประเสริฐ พุธฒิตา เดชประเสริฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005119 22 ธ.ค. 65 - -

12534 คาวัสดุอื่นๆ 417.30 417.30 เฉพาะเจาะจง ราน ไถเส็ง ราน ไถเส็ง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005124 22 ธ.ค. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

12535 เปลี่ยนไสกรองเครื่องกรองน้ํา 5 เครื่อง 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค ธารา จํากัด บริษัท แปซิฟค ธารา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005126 22 ธ.ค. 65 - -

12536 วัสดุอุปกรณ จํานวน 4 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.พี. ไซ

เอ็นซ

หางหุนสวนจํากัด เอ็น.พี. ไซเอ็นซ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005127 22 ธ.ค. 65 - -

12537 ซอมสายสัญญาณภาพและเสียงหอง20704 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005128 22 ธ.ค. 65 - -

12538 ซอมตูอบสมุนไพร หมายเลขครุภัณฑ 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน ฟอรออ เมดดิเทค ราน ฟอรออ เมดดิเทค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005129 22 ธ.ค. 65 - -

12539 ซื้อน้ํามันสําหรับเติมรถจักรยานยนตของคณะ 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคา

ปลีก จํากัด (มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005130 22 ธ.ค. 65 - -

12540 จางเหมาบริการขับรถ 13,160.00 13,160.00 เฉพาะเจาะจง ธวัชชัย รอดสําอางค ธวัชชัย รอดสําอางค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005132 22 ธ.ค. 65 - -

12541 ซอมเปลี่ยนรางผามาน 2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง พี.เฮาส พี.เฮาส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005134 22 ธ.ค. 65 - -

12542 ของที่ระลึก 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รานแมนิยม รานแมนิยม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005135 22 ธ.ค. 65 - -

12543 อาหารแหงสําหรับจัดชุดตักบาตร 6,573.60 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005136 22 ธ.ค. 65 - -

12544 วัสดุจัดชุดเครื่องสังฆทานและอัฐบริขาร 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005137 22 ธ.ค. 65 - -

12545 วัสดุจัดชุดเครื่องสังฆทานและอัฐบริขาร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานจานชามบางแสน รานจานชามบางแสน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005138 22 ธ.ค. 65 - -

12546 ดอกไม ธูปเทียน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมหยก รานดอกไมหยก เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005139 22 ธ.ค. 65 - -

12547 วัสดุประกอบพิธีเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกไมไหวพระ รานลูกไมไหวพระ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005140 22 ธ.ค. 65 - -

12548 วัสดุสําหรับจัดชุดตักบาตรอาหารแหง 1,626.40 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานจานชามบางแสน รานจานชามบางแสน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005141 22 ธ.ค. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
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ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

12549 วัสดุและอุปกรณในการจัดกิจกรรม 1,285.00 1,285.00 เฉพาะเจาะจง รานนองน้ําฝนเครื่องครัว รานนองน้ําฝนเครื่องครัว เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005142 22 ธ.ค. 65 - -

12550 ปาย 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005143 22 ธ.ค. 65 - -

12551 วัสดุและอุปกรณในการจัดกิจกรรม 140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005144 22 ธ.ค. 65 - -

12552 วัสดุอื่น 8,327.00 8,327.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณ อีเลคทริค กฤษณ อีเลคทริค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005145 23 ธ.ค. 65 - -

12553 วัสดุอื่น 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005146 23 ธ.ค. 65 - -

12554 Foley Cather 2way #18 (023020) 

จํานวน 200 Foley Cather 2way #20 

(023020) จํานวน 400

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005147 23 ธ.ค. 65 - -

12555 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง เสวก สุระประเสริฐ เสวก สุระประเสริฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005148 23 ธ.ค. 65 - -

12556 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ 14,700.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง เสวก สุระประเสริฐ เสวก สุระประเสริฐ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005149 23 ธ.ค. 65 - -

12557 เชาคูหา 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005150 23 ธ.ค. 65 - -

12558 เทปใส Scotch 500 แกน 3 นิ้ว 3/4"x36

หลา กาวแทง Scotch 3M ขนาด 25 กรัม 

หมึก HP Laserjet 30A (CF230A) หมึก HP

 Laserjet 37A (CF237A)

84,752.00 84,752.00 เฉพาะเจาะจง ราน มิตรสํานักงาน ราน มิตรสํานักงาน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005151 23 ธ.ค. 65 - -

12559 เชาคูหา 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005152 23 ธ.ค. 65 - -

12560 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซอมแซม

เครื่องปรับอากาศที่ชํารุด

59,727.00 59,727.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005153 23 ธ.ค. 65 - -
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

12561 งานตรวจซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005154 23 ธ.ค. 65 - -

12562 อาหารเชา เดือน ม.ค.2566 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ศิรินทิพย ศรีตะเขต ศิรินทิพย ศรีตะเขต เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005155 23 ธ.ค. 65 - -

12563 กั้นหองดวยผนังเบาพรอมตอทอประปา 22,920.00 22,920.00 เฉพาะเจาะจง สมพล สมพร สมพล สมพร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005156 23 ธ.ค. 65 - -

12564 น้ําดื่มขนาด 600 มล. 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005157 23 ธ.ค. 65 - -

12565 วัสดุใชภายในศูนยปฏิบัติการโรงแรม 4,450.00 4,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005158 23 ธ.ค. 65 - -

12566 วัสดุสําหรับแขกผูเขาพัก 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีสตกรีนเทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท อีสตกรีนเทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005159 23 ธ.ค. 65 - -

12567 ซักผาปูที่นอน ม.ค.2566 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป 

จํากัด

บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005160 23 ธ.ค. 65 - -

12568 ชุดเครื่องมือ Stubby 47 ชิ้น 7,473.52 7,473.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโดรเมติก ทูล จํากัด บริษัท ไฮโดรเมติก ทูล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005161 23 ธ.ค. 65 - -

12569 คาเชาเครื่องเสียง 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ชัยศิริ ผลทวี ชัยศิริ ผลทวี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005163 23 ธ.ค. 65 - -

12570 จัดจางซอมรถยนตโดยสาร 12 ที่นั่ง 35,200.00 35,200.00 เฉพาะเจาะจง รานอึ่งแอรรถยนต รานอึ่งแอรรถยนต เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005164 23 ธ.ค. 65 - -

12571 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005169 23 ธ.ค. 65 - -

12572 วัสดุ (ตามรายการประกอบแนบ) 1,340.00 1,340.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีฟลอรีส, รานกรอบไทย ชลบุรีฟลอรีส, รานกรอบไทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005170 23 ธ.ค. 65 - -

12573 แบตเตอรี่กลอง (ตามรายการประกอบแนบ) 4,080.00 4,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊ก คาเมรา คอร

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท บิ๊ก คาเมรา คอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005171 23 ธ.ค. 65 - -

12574 วัสดุอื่น 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005172 23 ธ.ค. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
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ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

12575 ปายไวนิล 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา รานเอ็ม-เอส โฆษณา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005173 23 ธ.ค. 65 - -

12576 วัสดุและอุปกรณในการดําเนินโครงการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง รานทีเค ซัพพลาย รานทีเค ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005174 23 ธ.ค. 65 - -

12577 จางเหมาบริการซักแหง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนวอซ รานบางแสนวอซ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005175 23 ธ.ค. 65 - -

12578 วัสดุงานบานงานครัว 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005176 23 ธ.ค. 65 - -

12579 จางเหมาบริการอื่น วัสดุอื่น 50,195.00 50,195.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005177 23 ธ.ค. 65 - -

12580 คซซ-และบํารุงรักษา 46,195.00 46,195.00 เฉพาะเจาะจง บัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ บัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005178 23 ธ.ค. 65 - -

12581 วัสดุอื่น 140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคา

ปลีก จํากัด (มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005179 23 ธ.ค. 65 - -

12582 น้ํามันดีเซล จํานวน 1 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005180 23 ธ.ค. 65 - -

12583 น้ํามันเชื้อเพลิง(ดีเซล) จํานวน 1 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005181 23 ธ.ค. 65 - -

12584 ซอมแซมหองพักและทอน้ําทิ้ง 18,610.00 18,610.00 เฉพาะเจาะจง สมพล สมพร สมพล สมพร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005182 23 ธ.ค. 65 - -

12585 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 93,156.34 93,156.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท คารล ไซสส จํากัด บริษัท คารล ไซสส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005184 23 ธ.ค. 65 - -

12586 ผาตวน สีสม จํานวน 15 เมตร 561.75 561.75 บาท เฉพาะเจาะจง รานพอใจพาณิข รานพอใจพาณิข เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005185 23 ธ.ค. 65 - -

12587 แจกันดอกไม จํานวน 2 แจกัน 1,380.00 1,380 บาท เฉพาะเจาะจง ราน BRIGHT ชลบุรี 

(ดอกไมประดิษฐ ดอกไม

ปลอม)

ราน BRIGHT ชลบุรี (ดอกไม

ประดิษฐ ดอกไมปลอม)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005186 23 ธ.ค. 65 - -

12588 ธงองคภา ขนาด 80x120 ซม. 75.00 75 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.พาณิช กรุป จํากัด บริษัท ว.พาณิช กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005187 23 ธ.ค. 65 - -

12589 วัสดุอื่น 4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮโกะ เพรส จํากัด บริษัท โฮโกะ เพรส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005188 23 ธ.ค. 65 - -
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12590 แจกันดอกไม(ประจําพระองค พภ.) 1,470.00 1,470.00 เฉพาะเจาะจง รานBright ชลบุรี รานBright ชลบุรี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005189 23 ธ.ค. 65 - -

12591 ซื้อยา Naloxone 0.4mg/1 ml injection 3,045.00 3,045.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญ

ฟารมาซี

หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005190 23 ธ.ค. 65 - -

12592 ซื้อยา Estradiol valerate 1 mg 28 tablet 3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005191 23 ธ.ค. 65 - -

12593 ซื้อยา Racecadotril 30 mg powder 

จํานวน

20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005192 23 ธ.ค. 65 - -

12594 ซื้อยา Dexamethasone 4 mg/ml inj 

จํานวน

10,600.00 10,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.

เอส แลบบอเรตอรี่

หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.เอส 

แลบบอเรตอรี่

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005193 23 ธ.ค. 65 - -

12595 ซื้อยา Montelukast 4 mg tablet จํานวน 

60

30,687.60 30,687.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005194 23 ธ.ค. 65 - -

12596 ซื้อยา Nortriptyline 25 mg tablet จํานวน 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005195 23 ธ.ค. 65 - -

12597 ซื้อยา Tenofovir 300 mg tablet จํานวน 

100

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด บริษัท เมดไลน จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005196 23 ธ.ค. 65 - -

12598 ซื้อยา Acetylcysteine 600 mg 10 

tab/tube

98,600.50 98,600.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005197 23 ธ.ค. 65 - -

12599 ซื้อยา D 5 W 100 ml จํานวน 1000 ถุง 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอ

รี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005199 23 ธ.ค. 65 - -

12600 ซื้อยา D 5 S/2 1000 ml จํานวน 2000 ถุง 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ

 จํากัด

บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005200 23 ธ.ค. 65 - -

12601 รูปเลมโครงการฯ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข นางสาวรุงรัตน แสงสุข เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005210 24 ธ.ค. 65 - -

12602 กระเชาผลไม 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล รานบุปผชาติ หนาศาล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005213 24 ธ.ค. 65 - -

12603 ปายพลาสวูด 10,165.00 10,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005214 24 ธ.ค. 65 - -

12604 โลอะคริลิคใส 52,430.00 52,430.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด บริษัท คีรีแสนดี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005215 24 ธ.ค. 65 - -
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12605 กระเชาผลไม จํานวน 6 กระเชา 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ รานบุปผชาติ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005219 26 ธ.ค. 65 - -

12606 คาน้ํามันพนักงานเดินเอกสาร ม.ค. 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดวงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัดวงศทรายทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005222 26 ธ.ค. 65 - -

12607 คาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง กอ-5374 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ฝนแอร ฝนแอร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005226 26 ธ.ค. 65 - -

12608 วัสดุอื่น 3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง ราน เพลินอารมณ ราน เพลินอารมณ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005228 26 ธ.ค. 65 - -

12609 เครื่องกวนสารชนิดแมเหล็กพรอมใหความรอ

 เครื่องกวนสารชนิดแมเหล็กพรอมใหความรอ

67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช 

เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005229 26 ธ.ค. 65 - -

12610 น้ําดื่ม(ขนาด600 มล.) พรอมบลอกและ

ฉลากสี

37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรท วอเตอร ออโต

เมชั่น จํากัด

บริษัท เกรท วอเตอร ออโตเมชั่น 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005230 26 ธ.ค. 65 - -

12611 ตัวอยางสัตวน้ํา(ปลิง) จํานวน 2 รายการ 1,260.00 1,260.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ชัยวัฒน นายสมชาย ชัยวัฒน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005232 26 ธ.ค. 65 - -

12612 เกาอี้พลาสติก(สีน้ําเงิน) จํานวน 50 ตัว 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดเกาหลัก

เฟอรนิเจอร

หางหุนสวนจํากัดเกาหลัก

เฟอรนิเจอร

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005233 26 ธ.ค. 65 - -

12613 คาจางเหมาบริการ - จางทําฐานรองรับ 74,750.20 74750.20 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิ

วิลอปเมนท

หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอป

เมนท

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005234 26 ธ.ค. 65 - -

12614 เครื่องแบบบุคลากรสวนหนา(เสื้อแขนสั้นคอ 11,340.00 11,340.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็มเอ็มเจ ชุดปน

จักรยาน

ราน เอ็มเอ็มเจ ชุดปนจักรยาน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005238 26 ธ.ค. 65 - -

12615 วัสดุอื่น 754.64 754.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005239 26 ธ.ค. 65 - -

12616 วัสดุ (ตามรายการประกอบแนบ) 9,840.00 9,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005242 26 ธ.ค. 65 - -

12617 วัสดุ (ตามรายการประกอบแนบ) 9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง กิตติพาณิชย กิตติพาณิชย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005243 26 ธ.ค. 65 - -

12618 คาซอมแซมทอเมนประปาแตก หอพักหญิง 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานะ เอี่ยมสอาด นายมานะ เอี่ยมสอาด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005244 26 ธ.ค. 65 - -
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12619 น้ํามันเชื้อเพลิงเบนซิน 30 ลิตร 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหา

นคร

หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005245 26 ธ.ค. 65 - -

12620 น้ํามันเครื่อง จํานวน 3 กระปอง 417.30 417.30 เฉพาะเจาะจง ราน ไถเส็ง ราน ไถเส็ง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005246 26 ธ.ค. 65 - -

12621 วัสดุอื่น 3,662.61 3,662.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005247 26 ธ.ค. 65 - -

12622 วัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 6 รายการ 2,739.20 2,739.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005248 26 ธ.ค. 65 - -

12623 ซอมรถสวสัดิการ หมายเลข 6 ซอมแซม

รถยนตทะเบียน นค-3269 ชลบุรี

11,342.00 11,342.00 เฉพาะเจาะจง ราน แสนสุขการยาง ราน แสนสุขการยาง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005249 26 ธ.ค. 65 - -

12624 คาเปลื่ยนแบตเตอรี่ และซอมขั้วแบตเตอรี่ 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง นายนภสินธุ ขันทองดี นายนภสินธุ ขันทองดี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005250 26 ธ.ค. 65 - -

12625 คาของรางวัล (กรอบรูป) จํานวน 28 รางวัล 

คาโล จํานวน 1 โล

9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง นายนพชาติ ภาสิริภักดี

รานเสียงศักดิ์บลอก

นายนพชาติ ภาสิริภักดี

รานเสียงศักดิ์บลอก

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005251 27 ธ.ค. 65 - -

12626 ซอมแซมรถอเนกประสงค  ขจ-9857 ชลบุรี 4,650.22 4,650.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต เซ็น

เตอร จํากัด

บริษัท ชลบุรี ออโต เซ็นเตอร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005252 26 ธ.ค. 65 - -

12627 คาซอมแซมรถตู ทะเบียน นง-4308 ชลบุรี 3,078.39 3,078.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนต

ชลบุรี จํากัด

บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005253 26 ธ.ค. 65 - -

12628 วัสดุพิธีสงฆ จํานวน 8 รายการ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง เอก&เอ สังฆภัณฑและ

ผลไมสด, บริษัท 

เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด

สาขาบางแสน และจอ ฟลอ

ริสท

เอก&เอ สังฆภัณฑและผลไมสด, 

บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด

สาขาบางแสน และจอ ฟลอริสท

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005254 26 ธ.ค. 65 - -

12629 วัสดุจัดกิจกรรม 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง เพ็ญพานิชย เพ็ญพานิชย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005261 26 ธ.ค. 65 - -

12630 ฐานขอมูล Matichon E-library 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จํากัด(มหาชน) บริษัท มติชน จํากัด(มหาชน) เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005262 26 ธ.ค. 65 - -

12631 หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 68,888.10 68,888.10 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005263 26 ธ.ค. 65 - -

หนา้ 1331



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

12632 หนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน 3,372.00 3,372.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จับฉาย คอรปอเรชั่น

 จํากัด

บริษัท จับฉาย คอรปอเรชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005264 26 ธ.ค. 65 - -

12633 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 3,700.00 3700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ ไซเอนซ แอนด

 เอ็ดดูเคชั่นแนล จํากัด

บริษัท เดอะ ไซเอนซ แอนด เอ็ด

ดูเคชั่นแนล จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005265 26 ธ.ค. 65 - -

12634 คาจางเหมาบริการรถยนต 2,200.00 2200.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005266 26 ธ.ค. 65 - -

12635 วัสดุอื่น 36,790.00 36790.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซัพ

พอรต

หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซัพพอรต เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005267 26 ธ.ค. 65 - -

12636 คอมพิวเตอรแท็ปแล็ต แบบที่ 2 298,500.00 298,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟท

เทค จํากัด

บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005268 26 ธ.ค. 65 - -

12637 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 236,500.00 236,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟท

เทค จํากัด

บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005269 26 ธ.ค. 65 - -

12638 โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 

TV

119,000.00 119,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟท

เทค จํากัด

บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005270 26 ธ.ค. 65 - -

12639 วัสดุอื่น 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง สุรางค การเดน สุรางค การเดน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005271 26 ธ.ค. 65 - -

12640 วัสดุอื่น 3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง รานดินคุณภาพดี

ชิโนทัยคาวัสดุ

รานดินคุณภาพดี

ชิโนทัยคาวัสดุ

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005272 26 ธ.ค. 65 - -

12641 เครื่องคอมพิวเตอร All In One 135,000.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาเรดดี้ จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

บริษัท อาเรดดี้ จํากัด (สํานักงาน

ใหญ)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005273 26 ธ.ค. 65 - -

12642 ตูเหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง 107,800.00 107,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดเกาหลัก

เฟอรนิเจอร

หางหุนสวนจํากัดเกาหลัก

เฟอรนิเจอร

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005274 26 ธ.ค. 65 - -

12643 นามบัตรผูบริหารคณะพยาบาลศาสตร 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา รานเอ็ม-เอส โฆษณา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005275 26 ธ.ค. 65 - -

12644 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 3 kVA 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟท

เทค จํากัด

บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005276 26 ธ.ค. 65 - -

12645 เครื่องพิมพภาพขนาดใหญ 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟท

เทค จํากัด

บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005277 26 ธ.ค. 65 - -

หนา้ 1332



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

12646 การดปใหม 2,505.00 2,505.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา รานเอ็ม-เอส โฆษณา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005278 26 ธ.ค. 65 - -

12647 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟท

เทค จํากัด

บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005279 26 ธ.ค. 65 - -

12648 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 15,750.00 15,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟท

เทค จํากัด

บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005280 26 ธ.ค. 65 - -

12649 เครื่องขยายเสียงไรสายแบบพกพา 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟท

เทค จํากัด

บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005281 26 ธ.ค. 65 - -

12650 เครื่องโทรศัพท 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟท

เทค จํากัด

บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005282 26 ธ.ค. 65 - -

12651 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟท

เทค จํากัด

บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005283 26 ธ.ค. 65 - -

12652 เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ 58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟท

เทค จํากัด

บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005284 26 ธ.ค. 65 - -

12653 เครื่องคอมพิวเตอร All In One 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาเรดดี้ จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

บริษัท อาเรดดี้ จํากัด (สํานักงาน

ใหญ)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005285 26 ธ.ค. 65 - -

12654 อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาเรดดี้ จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

บริษัท อาเรดดี้ จํากัด (สํานักงาน

ใหญ)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005286 26 ธ.ค. 65 - -

12655 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 59,400.00 59,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาเรดดี้ จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

บริษัท อาเรดดี้ จํากัด (สํานักงาน

ใหญ)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005287 26 ธ.ค. 65 - -

12656 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA 29,700.00 29,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลซิสเท็ม อิน

โนเวชั่น กรุป จํากัด

บริษัท ออลซิสเท็ม อินโนเวชั่น 

กรุป จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005288 26 ธ.ค. 65 - -

12657 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน 34,500.00 34,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟท

เทค จํากัด

บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005289 26 ธ.ค. 65 - -

12658 เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ 9,700.00 9,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟท

เทค จํากัด

บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005290 26 ธ.ค. 65 - -

12659 เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ 29,100.00 29,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟท

เทค จํากัด

บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005291 26 ธ.ค. 65 - -

12660 เครื่องโทรศัพท 1,580.00 1,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005293 26 ธ.ค. 65 - -
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12661 รถเข็น 2,510.00 2,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005294 26 ธ.ค. 65 - -

12662 เกาอี้สํานักงาน 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดเกาหลัก

เฟอรนิเจอร

หางหุนสวนจํากัดเกาหลัก

เฟอรนิเจอร

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005295 26 ธ.ค. 65 - -

12663 เกาอี้สํานักงาน เกาอี้สํานักงาน 41,090.00 41,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล

 จํากัด (มหาชน)

บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด

 (มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005296 26 ธ.ค. 65 - -

12664 ซอมเครื่องปรับอากาศ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรพรรณ เข็มเพ็ชร นางสาวจิรพรรณ เข็มเพ็ชร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005300 30 ธ.ค. 65 - -

12665 วัสดุอื่น 12,500.00 12500.00 เฉพาะเจาะจง ธนัท ติกปญญาวุฒิ ธนัท ติกปญญาวุฒิ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005303 26 ธ.ค. 65 - -

12666 วัสดุอื่น 4,622.40 4622.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005304 26 ธ.ค. 65 - -

12667 วัสดุทําความสะอาด 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005305 26 ธ.ค. 65 - -

12668 เขงพลาสติก 2,022.00 2,022.00 เฉพาะเจาะจง รานจานชามบางแสน รานจานชามบางแสน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005306 26 ธ.ค. 65 - -

12669 บริการขุดตอตนหมาก 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติวุฒิ รักษา นายกิตติวุฒิ รักษา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005307 26 ธ.ค. 65 - -

12670 หลอดไฟ 1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซลิฟวิ่งมอลล 

(มหาชน) จํากัด

บริษัท อินเด็กซลิฟวิ่งมอลล 

(มหาชน) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005308 26 ธ.ค. 65 - -

12671 คูมือการอบรมฯ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข นางสาวรุงรัตน แสงสุข เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005309 26 ธ.ค. 65 - -

12672 วัสดุโคมไฟและหลอดไฟ 80,763.60 80763.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิจไพศาล ไลทติ้ง 

จํากัด

บริษัท กิจไพศาล ไลทติ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005310 26 ธ.ค. 65 - -

12673 ธงและเสาธง 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.

พานิช

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005311 26 ธ.ค. 65 - -
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12674 สรุปรูปเลมโครงการฯ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข นางสาวรุงรัตน แสงสุข เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005312 26 ธ.ค. 65 - -

12675 พานดอกไมสด 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน มอธ ฟลาเวอร ราน มอธ ฟลาเวอร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005313 27 ธ.ค. 65 - -

12676 เปลี่ยนอะไหลซอมสแกนเนอร 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005314 27 ธ.ค. 65 - -

12677 คาจางเหมาบริการอื่น 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธนัญญา เกษมสุข นางธนัญญา เกษมสุข เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005315 27 ธ.ค. 65 - -

12678 ทําเลมรายงานพรอมเขาเลมและออกแบบ 13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005316 27 ธ.ค. 65 - -

12679 คาเชาทรัพยสิน 7,000.00 7,000 บาท เฉพาะเจาะจง รานคาเฟดีเฮาส บางแสน รานคาเฟดีเฮาส บางแสน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005317 27 ธ.ค. 65 - -

12680 Implant kit, for Femoral Neck System, 

Antirotation Locking screw, L85mm 

5.0mm Locking Scrw Til.L44mm

23,600.00 23,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด 

จํากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005318 27 ธ.ค. 65 - -

12681 MUSTANG 6.0x60 75cm MUSTANG 

3.0x40 75cm

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005319 27 ธ.ค. 65 - -

12682 Triathlon PS Fem Com p#2 L-CEM 

Triathlon Prim Tib Base Plate #2 

Triathlon PS X3 Insert #2 9mm

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005320 27 ธ.ค. 65 - -

12683 14.5FRx24cm (9*1/2") Hemo-Flow High 

Flow

19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย 

จํากัด

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005321 27 ธ.ค. 65 - -

12684 Triathlon PS Fem Comp#4 R-CEM 

Triathlon Prim TIb Base Plate #3 

Triathlon PS X3 Insert #3 11mm 

Double Sided Blade Offset 70x12.5x8 

SAG BLD THICK LNG NO OFFSET

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005322 27 ธ.ค. 65 - -

12685 1 ul Inoculating Loop 500 pcs/ Box 10 

ul Inoculating Loop 500 pcs/ Box

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด คลีนิคอล

ไดแอกโนสติคส

หางหุนสวนจํากัด คลีนิคอลไดแอก

โนสติคส

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005323 27 ธ.ค. 65 - -

12686 ซื้อยา Micafungin na 50 mg injection 51,531.20 51,531.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005325 27 ธ.ค. 65 - -
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12687 ซื้อยา Methylphenidate 18 mg tablet 76,200.00 76,200.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กองควบคุม

วัตถุเสพติด

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005327 27 ธ.ค. 65 - -

12688 ซื้อยา Ephedrine HCL 30 mg/1 ml 70,225.00 70,225.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กองควบคุม

วัตถุเสพติด

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005328 27 ธ.ค. 65 - -

12689 วัสดุการศึกษาจํานวน 2 รายการ 2,808.75 2808.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท 

จํากัด

บริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005333 27 ธ.ค. 65 - -

12690 โซฟา ตูเอกสาร 2 บาน ชั้นใสแฟม 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดเกาหลัก

เฟอรนิเจอร

หางหุนสวนจํากัดเกาหลัก

เฟอรนิเจอร

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005334 27 ธ.ค. 65 - -

12691 ซื้อยา Valproate de sodium 400 mg/4 

ml

10,496.70 10,496.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005335 27 ธ.ค. 65 - -

12692 เครื่องแบบสําหรับบุคลากรสวนหนา 11,340.00 11,340.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็มเอ็มเจ ชุดปน

จักรยาน

ราน เอ็มเอ็มเจ ชุดปนจักรยาน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005337 27 ธ.ค. 65 - -

12693 น้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย

ทอง

หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005338 27 ธ.ค. 65 - -

12694 น้ํามันเชื้อเพลิงเบนซินธรรมดา 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลีกจํากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคา

ปลีกจํากัด (มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005339 27 ธ.ค. 65 - -

12695 คาเชารถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยเจริญ แทรเวล 

(2007) จํากัด

บริษัท ทรัพยเจริญ แทรเวล 

(2007) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005340 27 ธ.ค. 65 - -

12696 คาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005341 27 ธ.ค. 65 - -

12697 วัสดุอื่น 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหา

นคร

หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005344 27 ธ.ค. 65 - -
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12698 กระดาษโนตคละสี จํานวน 2 แพ็ค ฟลมอิน

เด็กซ  จํานวน 3 แพ็ค กระดาษการดสี A4 

120 แกรม ชมพู กระดาษการดสี A4 120 

แกรม โอรส สติกเกอรพีวีซีใส A4 สติกเกอร

พลาสติกใสเลเซอร A4 สติกเกอรเนื้อ PP 

ขาวดาน A4 เทปกาวสองหนาใส จํานวน 1 

แพ็ค เทปกาวสองหนาแรงยึดติดสูง จํานวน 1

 มวน กาวชาง 3 กรัม จํานวน 3 หลอด 

ปากกาพรอมแทน 1.0มม.ดามขาว หมึกน้ํา

เงิน ไสปากกา 1.0 มม สีน้ําเงิน จํานวน 1 อัน

 ซองพลาสติกผูกเชือกขยายขาง A4 เขียว 

ซองพลาสติกผูกเชือกขยายขาง A4 ชมพู 

ซองพลาสติกผูกเชือกขยายขาง A4 ฟา ซอง

พลาสติกผูกเชือกขยายขาง A4 น้ําเงิน คลิป

บอรดพลาสติก A4 จํานวน 6 แผน ตูเอกสาร

 3 ชั้น โครงเขียว จํานวน 1 ตู เทปโฟมกาว

สองหนา จํานวน 2 มวน กาวแทง 8.2 กรัม 

น้ําเงิน จํานวน 3 แทง มีดคัดเตอร  จํานวน 1

 อัน กรรไกร 7 นิ้ว จํานวน 3 อัน ชุดแทน

ประทับ หมึกกันน้ํา ชุดแทนประทับ หมึกกัน

น้ํา แทนเสียบ ปายชื่อสองหนา A4 เทปผา 1

 1/2 นิ้วx8หลา ชมพู จํานวน 1 มวน 

กระดาษกาวสี แกน 3 นิ้ว 1 1/2x20 สีสม 

เทปผา 1 1/2 นิ้วx8หลา สีขาวจํานวน 1 

6,385.97 6,385.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005347 27 ธ.ค. 65 - -

12699 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม นายโกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005349 27 ธ.ค. 65 - -

12700 น้ําดื่ม จํานวน 83 ถัง 2,905.00 2,905.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน ราน น้ําดื่มบานและสวน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005351 27 ธ.ค. 65 - -

12701 วัสดุซอมทอน้ําประปา 1,005.80 1,005.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป .วิไล จํากัด บริษัท ป .วิไล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005352 27 ธ.ค. 65 - -

12702 ของที่ระลึก 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง รานแมนิยม รานแมนิยม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005353 27 ธ.ค. 65 - -
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12703 ซื้อวัสดุสําหรับงานซอม 281.00 281.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ รานไพรเวชคาวัสดุ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005359 28 ธ.ค. 65 - -

12704 ซื้อหมึกสําหรับเครื่องถายเอกสาร 13,410.00 13,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005360 28 ธ.ค. 65 - -

12705 จางเหมายานพาหนะ รถตูปรับอากาศ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง โกมล ฤทธิ์งาม โกมล ฤทธิ์งาม เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005361 28 ธ.ค. 65 - -

12706 วัสดุในการซอมแซม จํานวน 6 ชนิด 31,746.90 31,746.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005362 28 ธ.ค. 65 - -

12707 สิทธิ์การใชงาน Zoom Meeting EDU Plus 93,475.20 93,475.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัน-ทู-ออล จํากัด บริษัท วัน-ทู-ออล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005363 28 ธ.ค. 65 - -

12708 Perfusion Set 100 Cm จํานวน 400 ชิ้น 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วากัส เมดิ

เซีย

หางหุนสวนจํากัด วากัส เมดิเซีย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005364 28 ธ.ค. 65 - -

12709 Syringe Balll #4 จํานวน 12 อัน Oxygen 

Mask (พนยา-เด็ก) จํานวน 100ชิ้น 

Endotracheal Guide #10(M) จํานวน 50 

ชิ้น

20,200.00 20,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร 

จํากัด

บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005365 28 ธ.ค. 65 - -

12710 Transfusion Set (ชุดใหเลือด)(Baxter) 13,696.00 13,696.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005366 28 ธ.ค. 65 - -

12711 ตุกตา จํานวน 5 รายการ 90,775.00 90,775.00 เฉพาะเจาะจง อันติมา เกียรติเทพขจร อันติมา เกียรติเทพขจร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005367 28 ธ.ค. 65 - -

12712 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร

 ซิสเท็มส จํากัด

บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิส

เท็มส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005368 28 ธ.ค. 65 - -

12713 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสมเด็จพระนาง

เจาสิริกิติ์กรมแพทยทหารเรือ

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์กรมแพทยทหารเรือ

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005369 28 ธ.ค. 65 - -

12714 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี 

จํากัด

บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005370 28 ธ.ค. 65 - -

12715 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005371 28 ธ.ค. 65 - -

12716 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

ที่ 6 ชลบุรี

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 6 

ชลบุรี

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005372 28 ธ.ค. 65 - -
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12717 ไอศกรีม ครีโม(แทง, ถวย) 11,348.96 11,348.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด บริษัท จอมธนา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005373 28 ธ.ค. 65 - -

12718 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005374 28 ธ.ค. 65 - -

12719 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานปองกันควบคุม

โรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 

จังหวัดชลบุรี

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005375 28 ธ.ค. 65 - -

12720 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาโทโลจี ไดแอกโน

สติก เซ็นเตอร จํากัด

บริษัท พาโทโลจี ไดแอกโนสติก 

เซ็นเตอร จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005376 28 ธ.ค. 65 - -

12721 วอลลไอศกรีมแทง จํานวน 20 รายการ 39,544.79 39,544.79 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น 

บิซซิเนส

หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005377 28 ธ.ค. 65 - -

12722 เครื่องดื่ม จํานวน 6 รายการ 32,285.00 32,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงหชลบุรี เอฟ 

แอนด บี จํากัด

บริษัท สิงหชลบุรี เอฟ แอนด บี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005378 28 ธ.ค. 65 - -

12723 สายยาง(ขนาด 5 หุน) 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง เฮงยงไถ เฮงยงไถ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005379 28 ธ.ค. 65 - -

12724 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง) จํานวน 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง ธัณยจิรา ไชยภริพัฒน ธัณยจิรา ไชยภริพัฒน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005380 28 ธ.ค. 65 - -

12725 น้ํามันดีเซล สําหรับรถยนตกระบะ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคา

ปลีก จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005381 28 ธ.ค. 65 - -

12726 น้ํามันดีเซล สําหรับรถยนตตู 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคา

ปลีก จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005382 28 ธ.ค. 65 - -

12727 ซอมแซมระบบบันทึกกลองวงจรปด 16,103.50 16,103.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคซี ไฮ-เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เคซี ไฮ-เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005383 28 ธ.ค. 65 - -

12728 ซื้อน้ําดื่ม 9 ถัง 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ น้ําดื่มวีเจ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005384 28 ธ.ค. 65 - -

12729 คาจางทําฝารางน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 23 ตั 51,572.50 52000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิ

วิลอปเมนท

หางหุนสวนจํากัด ซ.ีว.ีซี ดิวิลอป

เมนท

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005385 28 ธ.ค. 65 - -

หนา้ 1339



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

12730 เกาอี้สํานักงาน ขาเหล็ก สีดํา เกาอี้สํานักงาน

 ขาเหล็ก สีดํา เกาอี้สํานักงาน ขาเหล็ก สีดํา 

เกาอี้สํานักงาน ขาเหล็ก สีดํา เกาอี้สํานักงาน

 ขาเหล็ก สีดํา

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดเกาหลัก

เฟอรนิเจอร

หางหุนสวนจํากัดเกาหลัก

เฟอรนิเจอร

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005386 28 ธ.ค. 65 - -

12731 ซื้อยา Betahistine diHCl 24 mg tablet 94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005387 28 ธ.ค. 65 - -

12732 ซื้อยา Phosphate Na 90 ml solution 

จํานวน

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตารแลบ (2517) 

จํากัด

บริษัท พาตารแลบ (2517) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005388 28 ธ.ค. 65 - -

12733 ซื้อยา Metformin 500 mg tablet จํานวน 

750

93,750.00 93,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005389 28 ธ.ค. 65 - -

12734 ซื้อยา Chlorhexidine Glucanate 2% in 

70%

57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005390 28 ธ.ค. 65 - -

12735 ซื้อยา Brimonidine 0.15% e.d 5 ml 

จํานวน

57,352.00 57,352.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005391 28 ธ.ค. 65 - -

12736 ซื้อ อาหารสูตรครบถวน (Complete and 95,272.80 95,272.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005392 28 ธ.ค. 65 - -

12737 ซื้อยา Acetar 1000 ml/bag จํานวน 2000

 ถุง

84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ

 จํากัด

บริษัท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005393 28 ธ.ค. 65 - -

12738 อุปกรณรับและขยายเสียง 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ประดิษฐ

เจริญเซลล แอนด เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด ประดิษฐเจริญ

เซลล แอนด เซอรวิส

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005394 28 ธ.ค. 65 - -

12739 วัสดุซอมบํารุง จํานวน 2 รายการ วัสดุซอม

บํารุง จํานวน 2 รายการ

4,782.00 4,782.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด

 (สาขาชลบุร)ี

บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด 

(สาขาชลบุร)ี

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005395 28 ธ.ค. 65 - -

12740 เพื่อปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี และ

งานวารสารและบริการวิชาการ

60,000.00 60,000 บาท เฉพาะเจาะจง เครือรัตน ใจเกรียงไกร เครือรัตน ใจเกรียงไกร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005396 28 ธ.ค. 65 - -

12741 เปลี่ยนบอรด ซัฟฟลายประตูในลิฟต 58,850.00 58,850 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส 

เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005397 28 ธ.ค. 65 - -

12742 ซอมเครื่องทําลายเอกสาร 13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005401 28 ธ.ค. 65 - -

12743 เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ 44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง ราน นิวทาวน เทคนิค ราน นิวทาวน เทคนิค เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005402 28 ธ.ค. 65 - -

หนา้ 1340



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

12744 คาวารสารประจําเดือนมกราคม 2566 1,085.00 1,085.00 เฉพาะเจาะจง รานเพลินอารมณ รานเพลินอารมณ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005403 28 ธ.ค. 65 - -

12745 คาใชจายสําหรับกิจกรรมนิสิต 1,700.00 1700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005404 28 ธ.ค. 65 - -

12746 คาใชจายสําหรับกิจกรรมนิสิต 1,950.00 1950.00 เฉพาะเจาะจง ยลดา วรดิถี ยลดา วรดิถี เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005405 28 ธ.ค. 65 - -

12747 วัสดุอื่น 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ว.พานิช,

ราน SP PRINT

หางหุนสวนจํากัด ว.พานิช,

ราน SP PRINT

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005407 29 ธ.ค. 65 - -

12748 คาใชสอยอื่นๆ วัสดุอื่น 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด 

(มหาชน)

ภาณภัช แสงพันตา

บริษัท สยามแมคโคร จํากัด 

(มหาชน)

ภาณภัช แสงพันตา

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005408 29 ธ.ค. 65 - -

12749 คาใชสอยอื่นๆ คาใชสอยอื่นๆ 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง กุลพันธฟรอรา กุลพันธฟรอรา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005409 29 ธ.ค. 65 - -

12750 สิทธิ์เขาใชงานอาษาเฟรมเวิรค 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาษา โปรดักชั่น 

จํากัด

บริษัท อาษา โปรดักชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005410 29 ธ.ค. 65 - -

12751 ซื้อของที่ระลึก (ชุดอาหารทะเลแหง) 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิภาพร พรายน้ํา นางสาวทิภาพร พรายน้ํา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005411 29 ธ.ค. 65 - -

12752 วัสดุอื่น 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด (มหาชน)

บริษัท เค.ซี.พลังงาน จํากัด

บริษัท ปโตรเลียม 2016 

จํากัด

หางหุนสวนจํากัด ธิดามหา

นคร

บริษัท ปตท.น้ํามันและการคาปลีก

 จํากัด (มหาชน)

บริษัท เค.ซี.พลังงาน จํากัด

บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด

หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005413 29 ธ.ค. 65 - -

12753 วัสดุอื่น 7,890.00 7,890 บาท เฉพาะเจาะจง ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย ราน วินเพาเวอร ซัพพลาย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005416 29 ธ.ค. 65 - -

12754 หมึกเครื่องพิมพ จํานวน 4 สี 8,470.00 8,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005417 29 ธ.ค. 65 - -

หนา้ 1341



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

12755 คาบริการทางทันตกรรม (งานฟนปลอม) 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005418 29 ธ.ค. 65 - -

12756 วัสดุอื่น 2,683.00 2683 บาท เฉพาะเจาะจง รานเจียบฮวด

บูรพาสติกเกอร

กุญแจทอง

ไพรเวชคาวัสดุ

บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

ราน ไถเส็ง

รานเจียบฮวด

บูรพาสติกเกอร

กุญแจทอง

ไพรเวชคาวัสดุ

บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

ราน ไถเส็ง

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005419 29 ธ.ค. 65 - -

12757 วัสดุคอมพิวเตอร 4 ชนิด 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005420 29 ธ.ค. 65 - -

12758 ซอมรถจักรยานยนต 1 คัน 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รานนอยบางแสน รานนอยบางแสน เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005421 29 ธ.ค. 65 - -

12759 ซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005422 29 ธ.ค. 65 - -

12760 ชุดกุญแจประตูบานสวิง 2 ชุด 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005423 29 ธ.ค. 65 - -

12761 Locking Screws, Self-tapping 

3.5x36mm, Locking Screws, Self-

tapping 3.5x34mm,

4,950.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005424 29 ธ.ค. 65 - -

หนา้ 1342



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

12762 HiFI Suture #5100 3.5CORTEX SCREW 

FULLY THREAEDx36mm Locking 

Screws, Self-tapping 3.5x34mm,TA 

Locking Screws, Self-tapping 

3.5x36mm,TA Locking Screws, Self-

tapping 3.5x38mm,TA Locking Screws, 

Self-tapping 3.5x40mm,TA Locking 

Screws, Self-tapping 3.5x46mm,TA 

Proximal Humeral LCP 3.5 short 3H PT 

Locking Screws, Self-tapping 

3.5x30mm,TA Locking Screws, Self-

tapping 3.5x44mm,TA

37,100.00 37,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005425 29 ธ.ค. 65 - -

12763 BioComposite Corkscrew FT suture 

Anchor,

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005426 29 ธ.ค. 65 - -

12764 COROLENE 7/0 ROUND 8mm 60cm 

COROLENE 6/0 ROUND 8mm 75cm

41,040.00 41,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จํากัด บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005427 29 ธ.ค. 65 - -

12765 TUBING SET FOR DISPENSER PUMP 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005428 29 ธ.ค. 65 - -

หนา้ 1343



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

12766 SA60WF 20.5 SP AS ASP UV ABSOR 

SA60WF 22.5 SP AS ASP UV ABSOR 

MA60AC 20.5 MA60AC 22.5 MA60AC 

23.0 MA60AC 23.5 SA60WF 19.0 SP AS 

ASP UV ABSOR SA60WF 19.5 SP AS 

ASP UV ABSOR SA60WF 20.0 SP AS 

ASP UV ABSOR SA60WF 21.0 SP AS 

ASP UV ABSOR SA60WF 21.5 SP AS 

ASP UV ABSOR SA60WF 22.0 SP AS 

ASP UV ABSOR SA60WF 23.0 SP AS 

ASP UV ABSOR SA60WF 24.0 SP AS 

ASP UV ABSOR MA60AC 19.0 MA60AC 

19.5 MA60AC 20.0 MA60AC 21.0 

MA60AC 21.5 MA60AC 24.0

95,200.00 95,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005429 29 ธ.ค. 65 - -

12767 หมึกเครื่องพิมพ จํานวน 3 กลอง 10,590.00 10,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005430 29 ธ.ค. 65 - -

12768 ENDO CAPSULAR RING 11.0mm 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรสท อาย เซอรจิ

คัล จํากัด

บริษัท เฟรสท อาย เซอรจิคัล 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005431 29 ธ.ค. 65 - -

12769 AUROBLUE Trypan blue solution 

0.06% w/v

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซิมอินเตอรคอร

ปอรเรชั่น จํากัด

บริษัท แม็กซิมอินเตอรคอรปอร

เรชั่น จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005432 29 ธ.ค. 65 - -

12770 คาออกซิเจนทางการแพทย ขนาด 0.7 ลบ.ม.

 คาออกซิเจนทางการแพทย ขนาด 0.7 ลบ.

ม. คาออกซิเจนทางการแพทย ขนาด 0.7 

ลบ.ม. คาออกซิเจนทางการแพทย ขนาด 0.7

 ลบ.ม. คาออกซิเจนทางการแพทย ขนาด 

0.7 ลบ.ม.

88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย)

 จํากัด (มหาชน)

บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005433 29 ธ.ค. 65 - -

12771 Berke Ptosis Forceps, 20mm jawsn 9,198.00 9,198.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด โปรเสิรท

ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด โปรเสิรทซัพ

พลาย

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005434 29 ธ.ค. 65 - -

12772 COOL, X-ACT ROM LITE, POST-OP 49,220.00 49,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005435 29 ธ.ค. 65 - -

หนา้ 1344



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

12773 CANCE SCREW SHORT 4x45mm 

CANCELLOUS SCREW FULLY 4x35mm 

CANCELLOUS SCREW FULLY 4x40mm 

NARROW DYNAMIC COMPRESSION 

PLATE 8 HOLES BROAD DYNAMIC 

COMPRESSION PLATE 9 HOLES BROAD 

DYNAMIC COMPRESSION PLATE 10 

HOLES BROAD DYNAMIC 

COMPRESSION PLATE 11 HOLES 

BROAD DYNAMIC COMPRESSION PLATE 

12 HOLES CANCELLOUS SCREW 

(16mm) 6.5x30mm CANCELLOUS 

SCREW (16mm) 6.5x35mm

29,010.00 29,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จํากัด บริษัท ออโธพีเซีย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005436 29 ธ.ค. 65 - -

12774 CORTICAL SCREW 3.5x14mm 

CORTICAL SCREW 3.5x18mm 

CORTICAL SCREW 3.5x28mm 

CORTICAL SCREW 3.5x44mm 

CORTICAL SCREW 3.5x45mm 

CORTICAL SCREW 3.5x48mm 

CORTICAL SCREW 3.5x50mm 

CORTICAL SCREW 4.5x24mm 

CORTICAL SCREW 4.5x26mm 

CORTICAL SCREW 4.5x28mm 

CORTICAL SCREW 4.5x32mm 

CORTICAL SCREW 4.5x34mm WASHER 

7.0mm FOR SMALL CANCELLOUS 

SCREW

28,155.00 28,155.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จํากัด บริษัท ออโธพีเซีย จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005437 29 ธ.ค. 65 - -

หนา้ 1345



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

12775 Proximal Lateral Femoral LCP 4.5/5.0 

RT, Distal Femoral LCP/ LT, 5H, PT 

Distal Clavicular LCP, 2.7/3.5, LT7+, 5H 

Locking Screw, self-tapping, 

3.5x16mm,TA 4.5CORTEX SCREW, 

FULLYTHREADEDx34mm 4.5CORTEX 

SCREW, FULLYTHREADEDx30mm 

Locking Screw, self-tapping, 

5.0x30mm,TA Locking Screw, self-

tapping, 5.0x36mm,TA Locking Screw, 

self-tapping, 5.0x70mm,TA Locking 

Screw, self-tapping, 5.0x75mm,TA 

Cannulates Screw 7.0x70mm 

Cannulates Screw 7.0x75mm Locking 

Screw, self-tapping, 3.5x14mm,TA 

Locking Screw, self-tapping, 

5.0x32mm,TA Locking Screw, self-

tapping, 5.0x60mm,TA

80,550.00 80,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005438 29 ธ.ค. 65 - -

12776 Distal Medial Tibial Plate 8H, Lt Distal 

Lataral Fibular 7h/ Lt 3.5mm Locking 

Screw 16mm 2.7mm Locking Screw 

16mm 3.5mm Locking Screw 14mm 

3.5mm Locking Screw 24mm 3.5mm 

Locking Screw 32mm 3.5mm Locking 

Screw 38mm 2.7mm Locking Screw 

14mm

61,204.00 61,204.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005439 29 ธ.ค. 65 - -

หนา้ 1346



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

12777 Distal Medial Tibial Plate 4H, Rt 

3.5mm Locking Screw 28mm 3.5mm 

Locking Screw 46mm 3.5mm Locking 

Screw 48mm 3.5mm Cortex Screw 

24mm 3.5mm Locking Screw 22mm 

3.5mm Locking Screw 50mm

28,569.00 28,569.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005440 29 ธ.ค. 65 - -

12778 BioComposite SwiveLock C, 

4.75mmx19.1mm, Shaver Blade 

Deissector, 3.8mmx13cm Shaver Blade 

Deissector, 5.0mmx13cm Corkscrew 

suture Anchor 5.0x15.5mm

32,600.00 32,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น 

จํากัด

บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005441 29 ธ.ค. 65 - -

12779 Distal Lataral Fibular 3 Hole Right 

2.7mm Locking Screw 12mm 3.5mm 

Cortex Screw 16mm 3.5mm Locking 

Screw 16mm 2.7mm Locking Screw 

16mm

26,857.00 26,857.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005442 29 ธ.ค. 65 - -

12780 OcuFlex BLUE Aspheric Foldable IOL 32,500.00 32,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรสท อาย เซอรจิ

คัล จํากัด

บริษัท เฟรสท อาย เซอรจิคัล 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005443 29 ธ.ค. 65 - -

12781 Proximal Humeral LCP 3.5, shortm 3H, 

PT Locking Screw, Self-tapping 

3.5x26mm, TA Locking Screw, Self-

tapping 3.5x30mm, TA Locking Screw, 

Self-tapping 3.5x44mm, TA Locking 

Screw, Self-tapping 3.5x46mm, TA 

3.5CORTEX SCREW 

FULLYTHREADEDx28mm Locking 

Screw, Self-tapping 3.5x34mm, TA 

Locking Screw, Self-tapping 

3.5x42mm, TA

31,850.00 31,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005444 29 ธ.ค. 65 - -

หนา้ 1347



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

12782 132 Size 3 Accolade II Hip Stem 

28mm -4 LFIT V40 HEAD UHR BIPOLAR 

28x42mm

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005445 29 ธ.ค. 65 - -

12783 ILS 29mm CURVED CONTOUR CURVED 

CUTTER STAPLER

28,480.00 28,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน (ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 

(ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005446 29 ธ.ค. 65 - -

12784 LCP LATERAL DISTAL FIBULA 2.7 6H RT 

AL Distal tibial LCP 3.5 LT, 15H 2.7mm 

Locking Head Screw, Self-tapping 

2.7mm Locking Head Screw, Self-

tapping 3.5CORTEX SCREW 

FULLYTHREADEDx28mm 3.5CORTEX 

SCREW FULLYTHREADEDx30mm 

3.5CORTEX SCREW 

FULLYTHREADEDx34mm Locking 

Screws, Self-tapping 3.5x38mm,TA 

Locking Screws, Self-tapping 

3.5x42mm,TA 2.7mm Locking Head 

Screw, Self-tapping 2.7mm Locking 

Head Screw, Self-tapping Locking 

Screws, Self-tapping 3.5x30mm,TA 

Locking Screws, Self-tapping 

3.5x40mm,TA

57,600.00 57,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005447 29 ธ.ค. 65 - -

12785 EXETER V40 STEM 30MM V40 FEM 

HEAD ORTHINOX 28-0 UHR BIPOLAR 

28x42mm 200mm Breakaway Femoral 

Nozzle 180 Gram Cement Cartridge 

ANTI BONE CMT RADIOPAGUE

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005448 29 ธ.ค. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

12786 LCP 4.5/5.0, broad, 10H, PT 

4.5CORTEX SCREW 

FULLYTHREADEDx28mm 4.5CORTEX 

SCREW FULLYTHREADEDx30mm 

Locking Screw, Self-tapping 

5.0x28mm, TA Locking Screw, Self-

tapping 5.0x30mm, TA

30,700.00 30,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005449 29 ธ.ค. 65 - -

12787 ซอมทอสงน้ํารดน้ําหญาสนามชมพูพันธุทิพย 10,240.00 10,240.00 เฉพาะเจาะจง วีระศักดิ์ โฉมจังหวัด วีระศักดิ์ โฉมจังหวัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005450 29 ธ.ค. 65 - -

12788 ไมประดับ พืชสวน และวัสดุ 8,750.00 8,750.00 เฉพาะเจาะจง รานนัทการเดนท รานนัทการเดนท เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005451 29 ธ.ค. 65 - -

12789 อาหารปรุงสําเร็จสําหรับเด็กเล็ก 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล มานพ นางสาวนฤมล มานพ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005452 29 ธ.ค. 65 - -

12790 หลอดไฟ LED 6,360.00 6,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น

เตอร จํากัด (มหาชน) สาขา

ชลบุรี

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน) สาขาชลบุรี

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005453 29 ธ.ค. 65 - -

12791 Hood (ถุงคลุมศรีษะ-ไหล)จํานวน 1000 ชิ้น 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005454 29 ธ.ค. 65 - -

12792 Pen needle 31G*5mm. จํานวน 1000 ชิ้น 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภาตา เมดดิคอล 

จํากัด

บริษัท ภาตา เมดดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005455 29 ธ.ค. 65 - -

12793 Gauze Adsorbant 4*6 yds จํานวน 480 

มวน

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005456 29 ธ.ค. 65 - -

12794 8608-Knee-O-Support #S จํานวน 12 ชิ้น 5,040.00 5,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005457 29 ธ.ค. 65 - -

12795 Gauze pad 2*2 (sterile 1 แผน) จํานวน 48 6,480.00 6,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005458 29 ธ.ค. 65 - -

12796 ซื้อยา Cyproterone 50 mg tablet จํานวน

 50

97,049.00 97,049.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005459 29 ธ.ค. 65 - -

12797 ซื้อยา Rabies IG 300 iu/2 ml injection 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005460 29 ธ.ค. 65 - -
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

12798 ซื้อยา Danazol 200 mg tablet จํานวน 2 

ขวด

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส 

จํากัด

บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005461 29 ธ.ค. 65 - -

12799 ซื้อยา Carbocysteine 100 mg/5 ml syrup 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สามัคคีเภสัช จํากัด บริษัท สามัคคีเภสัช จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005462 29 ธ.ค. 65 - -

12800 ซื้อยา Mitomycin C 2 mg injection 

จํานวน

4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิค

แคร จํากัด

บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005463 29 ธ.ค. 65 - -

12801 ซื้อยา Methoxyflurane 99.9% inhalation 11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005464 29 ธ.ค. 65 - -

12802 ซื้อยา DTPa+IPV+HIB 0.5 ml จํานวน 100 90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005465 29 ธ.ค. 65 - -

12803 ซื้อยา Loperamide 2 mg capsule จํานวน

 10

380.00 380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติ

คอล จํากัด

บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติคอล 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005466 29 ธ.ค. 65 - -

12804 Blade - OR#20 จํานวน 1000 ชิ้น 4,250.00 4,250.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิ

คอล

หางหุนสวนจํากัด ท.ีจ.ีเมดิคอล เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005467 29 ธ.ค. 65 - -

12805 HF-Askina transorbant 10*10 cm 

จํานวน 50

7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005468 29 ธ.ค. 65 - -

12806 9103-Ioban 23*17 จํานวน 100 ชิ้น 40,660.00 40,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005469 29 ธ.ค. 65 - -

12807 8519-พลาสติกดามขอเทา สั้น #L 

(Novatec) 8519- Air cast Long 

(Novatec) #M

21,828.00 21,828.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005470 29 ธ.ค. 65 - -

12808 เพื่อใชในสํานักงานคณะฯ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005471 29 ธ.ค. 65 - -

12809 วัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 1,251.66 ราคาที่ไดมา

จากการสืบ

ราคาจาก

ทองตลาด

เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) 

จํากัด

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005472 29 ธ.ค. 65 - -

12810 วัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 3 รายการ 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005473 29 ธ.ค. 65 - -

หนา้ 1350



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

12811 เสื้อกั๊กสะทอนแสง จํานวน 15 ตัว 2,250.04 ราคาที่ไดมา

จากการสืบ

ราคาจาก

ทองตลาด

เฉพาะเจาะจง บริษัท อีสตกรีนเทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท อีสตกรีนเทรดดิ้ง จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005474 29 ธ.ค. 65 - -

12812 วัสดุอื่น 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ณ.แฟชั่น ณ.แฟชั่น เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005475 29 ธ.ค. 65 - -

12813 ธงตราสัญลักษณ ขนาด 80x120 ซม. 6 ผืน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง รานธงวันชาติ รานธงวันชาติ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005476 29 ธ.ค. 65 - -

12814 วัสดุอื่น 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน มอธ ฟลาเวอร ราน มอธ ฟลาเวอร เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005477 29 ธ.ค. 65 - -

12815 เชาเครื่องพิมพ Multifunction 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005478 29 ธ.ค. 65 - -

12816 ซอมรถอเนกประสงค ทะเบียน ขค-5391 

ชลบุรี

7,867.71 7,867.71 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีฮอนดา ออโต

โมบิล จํากัด

บริษัท ชลบุรีฮอนดา ออโตโมบิล 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005479 29 ธ.ค. 65 - -

12817 วัสดุสําหรับซอมแซม 26 รายการ 3,662.61 3,662.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005480 29 ธ.ค. 65 - -

12818 ซอมแซมลิฟตโดยสาร อาคารเสนาะ อูนากูล 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด เซอรวิส จํากัด

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด 

เซอรวิส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005481 29 ธ.ค. 65 - -

12819 ไมโครเวฟ ขนาด 20 ลิตร 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรเลิศวิทย ราน อมรเลิศวิทย เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005482 29 ธ.ค. 65 - -

12820 ชุดผาตัดตา ชุดใหญ 79,800.00 79,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิคเตอร เมดิคอล 

จํากัด

บริษัท วิคเตอร เมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005483 29 ธ.ค. 65 - -

12821 คาใชจายของนิสิต/คาใชจายในการจัดกิจ 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง สวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา สวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005484 29 ธ.ค. 65 - -

12822 คาใชจายของนิสิต/คาใชจายในการจัดกิจ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ประกิจ ทวมพงษ ประกิจ ทวมพงษ เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005485 29 ธ.ค. 65 - -

12823 เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล 

จํากัด

บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005486 29 ธ.ค. 65 - -
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12824 สาย LAN CAT5e UTP Cable 305m./Box

 จํานวน 240 GB SSD SATA WD GREEN 

จํานวน 5 ชิ้น

19,930.00 19,930.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไอที เอเวอรรีติง ราน ไอที เอเวอรรีติง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005487 29 ธ.ค. 65 - -

12825 Battery สําหรับเครื่องสํารองไฟ จํานวน 20 13,800.00 13,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไอที เอเวอรรีติง ราน ไอที เอเวอรรีติง เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005488 29 ธ.ค. 65 - -

12826 Semi Auto Biopsy Needle 14Gx10cm 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005489 29 ธ.ค. 65 - -

12827 Semi Auto Biopsy Needle 14Gx11cm 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอรแคส ซายนเอนซ

 คอนซัลแตนท จํากัด

บริษัท ฟอรแคส ซายนเอนซ 

คอนซัลแตนท จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005491 29 ธ.ค. 65 - -

12828 คาถายเอกสาร ประจําเดือนมกราคม 2566 99,800.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง 

(ไทยแลนด) จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทย

แลนด) จํากัด (สํานักงานใหญ)

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005493 29 ธ.ค. 65 - -

12829 คาถายเอกสาร ประจําเดือนมกราคม 2566 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส 

กอปปเออร จํากัด

บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปป

เออร จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005494 29 ธ.ค. 65 - -

12830 คาจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอย 96,750.00 96,750.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติง

เกล เฮลทแคร

หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล 

เฮลทแคร

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005495 29 ธ.ค. 65 - -

12831 ซอมแซมและปรับปรุงระบบการรายงาน

อุณหภูมิ

19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน เมดิคอล คูล พลัส ราน เมดิคอล คูล พลัส เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005496 29 ธ.ค. 65 - -

12832 PlasmaFlux P2Dry 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005497 29 ธ.ค. 65 - -

12833 คาตรวจเช็คระยะ 70,000 กม./เปลี่ยน 22,293.64 22,293.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนต

ชลบุรี จํากัด

บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005498 29 ธ.ค. 65 - -

12834 คาจางตรวจเช็คบํารุงรักษาเครื่องยนต 

คาจางตรวจเช็คบํารุงรักษาเครื่องยนต 

คาจางตรวจเช็คบํารุงรักษาเครื่องยนต

30,495.00 30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีเอ เมคคานิกส จํากัด บริษัท อีเอ เมคคานิกส จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005499 29 ธ.ค. 65 - -

12835 เครื่อววัดคาความเปนกรด-ดางแบบภาคสนาม 67,998.50 69,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอร-โทเลโด 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศ

ไทย) จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005500 29 ธ.ค. 65 - -

12836 จัดซื้อกระเชาผลไม จํานวน 1 กระเชา 899.00 899.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล 

จํากัด สาขาบางแสน

บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด 

สาขาบางแสน

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005502 29 ธ.ค. 65 - -
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ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ปญหาและ

อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

12837 บํารุงรักษาระบบเก็บขอมูลสองกลอง 

บํารุงรักษาระบบเก็บขอมูลสองกลอง 

บํารุงรักษาระบบเก็บขอมูลสองกลอง

59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไกเนติค เอ็มเอ็มเอส 

เอ็นเตอรไพรส จํากัด

บริษัท ไกเนติค เอ็มเอ็มเอส เอ็น

เตอรไพรส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005503 29 ธ.ค. 65 - -

12838 คาใชสอยอื่นๆ คาใชสอยอื่นๆ 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง กุลพันธฟรอรา กุลพันธฟรอรา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005504 29 ธ.ค. 65 - -

12839 คาใชสอยอื่นๆ คาใชสอยอื่นๆ 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง กุลพันธฟรอรา กุลพันธฟรอรา เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005505 29 ธ.ค. 65 - -

12840 จางเหมาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 3,680.00 3,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย 

ไฮคลาส อินเตอรเซอรวิส 

จํากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไฮ

คลาส อินเตอรเซอรวิส จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005506 29 ธ.ค. 65 - -

12841 จางสําเนาเอกสาร 11,860.80 11,860.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005509 29 ธ.ค. 65 - -

12842 ซอมแซมและบํารุงรักษารถยนตหมายเลข

ทะเบียน

2,220.00 2,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชย

จันทบุรี จํากัด

บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005511 29 ธ.ค. 65 - -

12843 ซอมแซมและบํารุงรักษารถยนตหมายเลข

ทะเบียน

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชย

จันทบุรี จํากัด

บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005512 29 ธ.ค. 65 - -

12844 เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องยนตดับเพลิง 13,800.00 13,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชย

จันทบุรี จํากัด

บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี 

จํากัด

เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005513 29 ธ.ค. 65 - -

12845 วัสดุอื่นๆ 1,769.00 1,769.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.

พานิช

หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช เปนราคาที่อยูในวงเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบและราคากลาง

3000005522 30 ธ.ค. 65 - -
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