
วันท่ี เลขท่ี

1 3200500402992 นายวันธวัช  เรืองศรี ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ                  2,050.86 2/4/2562 PR0700062040003 1

2 3200500402992 นายวันธวัช  เรืองศรี ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ                  1,745.34 2/4/2562 PR0700062040006 1

3 107551000134 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 5 รายการ (เทปกาวสองหน้าใส, 
กระดาษต่อเน่ืองเคมี, กระดาษดัชนี, แฟ้ม 2 ห่วง, ถุงคลุมรองเท้า
เย่ือกระดาษ) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซ้ือ

                 5,888.93 2/4/2562 PR0700062040002 1

4 105547094373 บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จ ากัด ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซม 11CS08112 Condenser for 
scrubber K-415 จ านวน 1 งาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบงาน

                 5,350.00 2/4/2562 PR0700062040004 1

5 3200500402992 นายวันธวัช  เรืองศรี ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ (รายละเอียด
แสดงดังเอกสารแนบ)

               10,207.94 3/4/2562 PO0700062040002 1

6 205548013473 บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด ขออนุม้ติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า จ านวน 8 เคร่ือง                23,668.40 3/4/2562 PO0700062040001 1

7 205535003334 บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือ คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ อาร์กอน จ านวน 2 รายการ 
(รายละเอียดแสดงดังเอกสารแนบ)

                 2,771.30 3/4/2562  

PR0700062040020
1

8 3102201071491 ซีซีพาณิชย์ ขออนุมัติจัดซ้ือ แผ่นอะคริลิคใส, น้ ายาประสานอะคริลิค, พู่กัน 
จ านวน 5 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

               20,133.12 4/4/2562 PO0700062040003 1

9 1102000543453 นางสาวโสระยา น้อมเศียร ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 60x180 ซม. จ านวน 1 ผืน
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการ
จ้างแนบ

                    220.00 5/4/2562 PR0700062040023 1

10 107561000471 บริษัท แอพพลิแคด จ ากัด 
(มหาชน)

ขออนุมัติจัดซ้ือ วัสดุสร้างช้ินงานต้นแบบ (P430 ABSplus (Ivory),
 P400-SR Soluble Support) จ านวน 2 รายการ (ดังเอกสารแนบ)

               31,030.00 5/4/2562 PO0700062040004 1

11 3200500402992 นายวันธวัช  เรืองศรี ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)

                    658.16 9/4/2562  

PR0700062040042
1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2652 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เอกสารอ้างอิงล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจ้าง

เหตุผลสนับสนุน
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วันท่ี เลขท่ี

เอกสารอ้างอิงล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจ้าง

เหตุผลสนับสนุน

12 205556034069 บริษัท จรัสแสง อิเล็คทริค จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโคมถนน High Power,หลอดทอร์นาโด,หลอด 
Led Blub,หลอดไฟนีออน และอ่ืนๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

               34,026.00 9/4/2562 PO0700062040005 1

13 105550130598 บริษัท แล็บ ไมโคร จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือ แผ่นกรอง Hepa Filter  (H14) จ านวน 1 รายการ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

               11,591.67 9/4/2562 PO0700062040006 1

14 213541001141 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิวบอร์น ไซ
เอนทิฟิค

ขออนุมัติจัดซ้ือ สารเคมีและอุปกรณ์ รวมจ านวน 7 รายการ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

               85,600.00 9/4/2562 PO0700062040008 1

15 1309900927520 นายอ านาจ จอดสันเทียะ เพ่ือขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เช่นโมดูลMicro SD 
Casd Micro , Micro SD 16 GB , สาย Micro USB และอ่ืนๆ ดัง
เอกสารแนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

               37,606.00 10/4/2562 PO0700062040009 1

16 205548013473 บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เพ่ือขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน6รายการ ดัง
เอกสารแนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

               18,297.00 10/4/2562 PR0700062040053 1

17 205545011801 บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ 
(2002) จ ากัด

ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษ A4  คณะวิศวกรรมศาสตร์                29,400.00 18/4/2562 PO0700062040011 1

18 920501001474 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ค่าของท่ีระลึกวิทยากร                     900.00 19/4/2562 PR0700062040063 1

19 1101401701199 นายเขมรินทร์ แนวพนิช ค่าเช่ารถขนย้ายอุปกรณ์ จาก บริษัท คาเรล (ประเทศไทย)จ ากัด ถึง
 ม.บูรพาในวันท่ี 2 พ.ค. 2562

                 8,000.00 19/4/2562  

PR0700062040061
1

20 1101401701199 นายเขมรินทร์ แนวพนิช ค่าเช่ารถขนย้ายอุปกรณ์ จาก ม.บูรพา ถึง บริษัท คาเรล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ในวันท่ี 7 พ.ค. 2562

                 8,000.00 19/4/2562  

PR0700062040062
1

21 3200100719531 นายอนุชา นิยมญาติ ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถยนต์ไปกลับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.
บูรพา-ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

                 2,500.00 22/4/2562  

PR0700062040076
1

22 105546004397 บริษัท ซี.บี.เอ็น.แมทเทอเรียล
เทสต์ จ ากัด

ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองช่ังน้ าหนัก3000x1.0g จ านวน 1 เคร่ือง                  5,350.00 24/4/2562 PR0700062040077 1
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วันท่ี เลขท่ี

เอกสารอ้างอิงล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจ้าง

เหตุผลสนับสนุน

23 203538003147 หจก. ธิดามหานคร ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเบนซินธรรมดา ประจ าเดือนพฤษภาคม 
2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

                    400.00 24/4/2562  

PR0700062040082
1

24 3202007174 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุน้ ามันแก๊สโซฮอล์95,น้ ามันเบนซินธรรมดา,
น้ ามันดีเซล(Fabrication Lab) จ านวน 1 งาน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

                 1,500.00 24/4/2562 PR0700062040081 1

25 1102000543453 นางสาวโสระยา น้อมเศียร ขออนุมัติจัดจ้างท าโปสเตอร์ขนาด A0 พิมพ์สี จ านวน 2 ใบ และ
โปสเตอร์ ขนาด A1 พิมพ์สี จ านวน 2 ใบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

                 1,960.00 25/4/2562 PR0700062040085 1

26 3200100411544 ร้าน เกษากร ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์คมชัดลึก,ไทยโพส,กรุงเทพธุรกิจ เข้า
ห้องสมุดคณะฯและหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเข้าศูนย์สอบเทียบฯ 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

                 1,265.00 25/4/2562  

PR0700062040093
1

27 3202007174 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน,น้ ามันแก๊สโซฮอล์
95,น้ ามันเบนซินธรรมดา,น้ ามันดีเซลประจ าเดือนพฤษภาคม 
2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

                 9,900.00 25/4/2562  

PR0700062040089
1

28 107544000043 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน) สาขาชลบุรี

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 4 รายการ (กล่องฝาปิด,ผ้าปูโต๊ะ และ
ตาข่ายพลาสติก) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซ้ือ

                 3,490.00 29/4/2562 PR0700062040102 1

29 205555029762 บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพ
เม้นท์ จ ากัด

ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ 6 กล่อง คือCE85A 5 กล่อง, Q2612A
 1 กล่อง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซ้ือ

               16,260.00 1/5/2562 PO0700062050001 1

30 105538032743 บริษัท บีทูเอส จ ากัด(สาขาโรบิน
สันชลบุรี)

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 3 รายการ คือ ตลับหมึกน้ าเงิน, เทป
ลบค าผิด และแฟ้มเจาะ A4 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
จัดซ้ือ

                    640.05 1/5/2562 PR0700062050001 1

31 105534038691 บริษัท สามชัย เคมิคอล จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ Sodium hypochlorite Solution จ านวน 1 
รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

                 1,123.50 3/5/2562  

PR0700062050011
1
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วันท่ี เลขท่ี

เอกสารอ้างอิงล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจ้าง

เหตุผลสนับสนุน

32 3102201071491 ซีซีพาณิชย์ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุระบายอากาศและอุปกรณ์ จ านวน 5 รายการ 
(Fabrication Lab) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษะการซ้ือแนบ

               13,544.06 8/5/2562 PO0700062050004 1

33 3100902394430 ต้นบุญการพิมพ์ ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายไวนิล ขนาดต่างๆ จ านวน 7 แผ่น 
(Fabrication Lab) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษะการจ้างแนบ

                 3,700.00 8/5/2562 PR0700062050030 1

34 3200500402992 นายวันธวัช  เรืองศรี ขออนุมัติจัดจ้างท าเอกสารคู่มือฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๒๓๐ เล่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

               11,500.00 8/5/2562 PO0700062050003 1

35 1309900927520 นายอ านาจ จอดสันเทียะ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้า จ านวน 15 รายการ 
(Fabrication Lab) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษะการซ้ือแนบ

                 9,725.00 8/5/2562  

PR0700062050028
1

36 3102001977470 ร้าน บ้านจิปาถะ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเทปผ้า จ านวน 1 รายการ (Fabrication Lab) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษะการซ้ือแนบ

                      80.00 8/5/2562 PR0700062050032 1

37 0203549007611 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว บริการ ขออนุมัติจัดจ้าง เช่ารถตู้ ไป-กลับ มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงแรม นา
น่า รีสอร์ท แก่งกระจาน ในระหว่างวันท่ี 18-19 พ.ค. 62

               14,000.00 10/5/2562 PO0700062050007 1

38 3240400146366 นางวิไล ไทยเจริญ ขออนุมัติจัดจ้างจัดซุ้มดอกไม้สดแสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจ าปี
การศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

               22,000.00 10/5/2562 PO0700062050005 1

39 3570400555921 นายมร ชาวเหนือ ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์(รถสองแถว)ไปกลับ  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา-โรงแรมเลอคาซ่า จ.ชลบุรี ในวันท่ี 13 
พ.ค.2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

                    700.00 10/5/2562  

PR0700062050045
1

40 205548013473 บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมชุด PLATE BEARING TEST พร้อมอุปกรณ์
จ านวน 1ชุด และเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1  เคร่ือง

                 5,671.00 13/5/2562 PR0700062050061 1
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วันท่ี เลขท่ี

เอกสารอ้างอิงล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจ้าง

เหตุผลสนับสนุน

41 205548013473 บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด ขออนุมัติจ้าง ล้างท าความสุอาดแฟนคอยล์+คอนเดนซ่ิง 
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 งาน

                 1,284.00 13/5/2562  

PR0700062050062
1

42 3240200230266 สิริวัฒนาค้าไม้ ขออนุมัติจัดซ้ือ ไม้ยางแปรรูป,ไม้กะบาก,น๊อต จ านวน 6 รายการ                  2,418.00 13/5/2562 PR0700062050060 1

43 203549007611 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว บริการ ขออนุมัติจัดจ้าง เช่ารถตู้ ไป-กลับ มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงแรม นา
น่า รีสอร์ท แก่งกระจาน ในวันท่ี 18-19 พ.ค. 2562

               14,000.00 14/5/2562 PO0700062050009 1

44 203539002209 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชิญ ก้อปป้ี 
เซ็นเตอร์

ขออนุมัติจัดจ้างจัดพิมพ์โปสเตอร์แสดงผลงานโครงงานวิศวกรรม 
ปร้ินสี ขนาด AO จ านวน 162 ใบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษะการจ้างแนบ

               26,001.00 14/5/2562 PO0700062050008 1

45 105552029312 บริษัท วรรณะโชค จ ากัด ขออนุมัติจัดจ้าง เช่าห้องประชุม และอุปกรณ์สัมมนา (2 วัน)  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

                 3,000.00 14/5/2562 PR0700062050079 1

46 205559020174 บริษัท ว.พานิช กรุ๊ป จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือ  ชุดดินสอกด, ดินสอ 2B, แฟ้มซองกระดุม A4 ฯลฯ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

                 2,007.00 14/5/2562 PR0700062050077 1

47 107537001170 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 
จ ากัด (มหาชน)

ขออนุมัติจัดซ้ือ ขนมคุกก้ี จ านวน 1 รายการ (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)

                    800.00 14/5/2562 PR0700062050076 1

48 205554030457 บริษัท ชูขวัญ เฟอร์นิช จ ากัด แผ่นอะครีลิค , น้ ายาประสาน รายละเอียดตามใบประกอบการซ้ือ
จ้าง

                 7,500.00 15/5/2562 PR0700062050086 1

49 3200100396561 นายศุภพล ภู่ศรี ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ ม.บูรพา-สนามบิน
สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

                 2,000.00 17/5/2562  

PR0700062050089
1

50 1200100093490 นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ ขออนุมัติจัดจ้างท าแผ่น pp ปร้ินอ้ิงเจ็ท ขนาด 160x60 ซม. 
จ านวน 2 แผ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณ
ลักษะการจ้างแนบ

                 1,340.00 17/5/2562 PR0700062050099 1

51 205559033721 บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษ gn-1450 จ านวน 50 แพ็ค รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการจัดซ้ือ

                 3,700.00 17/5/2562 PR0700062050003 1

52 105540007301 บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเคร่ืองมือวัดความกลมและเคร่ืองมือวัดความ
เรียบผิว จ านวน 2 เคร่ือง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดจ้าง

               24,075.00 17/5/2562 PO0700062050011 1
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วันท่ี เลขท่ี

เอกสารอ้างอิงล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจ้าง

เหตุผลสนับสนุน

53 205539006796 บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนอะไหล่ HP Drum (ลูกดรัม) เคร่ืองพิมพ์ HP 
Laserjet M227 fdw ตามรายละเอียดเอกสารแนบ

                 3,500.00 23/5/2562  

PR0700062050107
1

54 205539006796 บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมม์                85,500.00 23/5/2562  

PO0700062050012
1

55 203524000426 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงานดังเอกสารแนบ                26,852.00 23/5/2562 PO0700062050013 1

56 3200500402992 นายวันธวัช  เรืองศรี เพ่ือจัดจ้างเอกสารประกอบการอบรม  มาใช้ในโครงการอบรมเชิง
ปฎิบัติการฯ จ านวน1รายการ ดังเอกสารแนบ ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

                 1,200.00 24/5/2562 PR0700062050123 1

57 1101401536449 นายอภิวัฒน์ ภูษา เพ่ือจัดจ้างเช่าชุดสาธิตและเคร่ืองมือชุดล้างเคร่ืองปรับอากาศ  มาใช้
ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ 3 รายการ เป็นจ านวนรวม 1 
รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

               23,600.00 24/5/2562 PO0700062050014 1

58 1101401536449 นายอภิวัฒน์ ภูษา เพ่ือจัดซ้ือวัสดุกล่องใส่อุปกรณ์ ผ้าและอ่ืนๆ มาใช้ในโครงการอบรม
เชิงปฎิบัติการ ฯ 26 รายการ เป็นจ านวนรวม1รายการ

               10,796.00 24/5/2562 PO0700062050015 1

59 3259900068974 ร้านบางแสนการพิมพ์ เพ่ือจัดจ้าง ท าใบประกาศนียบัตร  มาใช้ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติ
การฯ จ านวน1รายการ ดังเอกสารแนบ ภาควิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า

                    600.00 24/5/2562 PR0700062050128 1

60 3219900261677 ว่าท่ี ร.ต. อภิรักษ์  มกรานุรักษ์ เพ่ือจัดจ้างท าป้ายไวนิล  มาใช้ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ
จ านวน1รายการ ดังเอกสารเเนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

                    500.00 24/5/2562 PR0700062050130 1

61 105542003574 บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จ ากัด ขอออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ (Toner HP Laserjet P1566/p1606
 P/N CE 278 A)

               19,998.30 27/5/2562 PO0700062050016 1

62 3200500402992 นายวันธวัช  เรืองศรี เพ่ือขออนุมัติ จัดจ้างค่าถ่ายเอกสาร 1 รายการ ดังเอกสารเเนบ 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

                    974.70 28/5/2562 PR0700062050136 1

63 1101401536449 นายอภิวัฒน์ ภูษา เพ่ือจัดจ้างเช่าชุดสาธิตและเคร่ืองมือชุดล้างเคร่ืองปรับอากาศ  มาใช้
ในโครงการฯ 3 รายการ เป็นจ านวนรวม 1 รายการ ดังเอกสารแนบ
 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

               23,600.00 29/5/2562 PO0700062050017 1
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วันท่ี เลขท่ี

เอกสารอ้างอิงล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจ้าง

เหตุผลสนับสนุน

64 203538003147 หจก. ธิดามหานคร ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเบนซินธรรมดา ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือ
แนบ

                    400.00 29/5/2562  

PR0700062050139
1

65 3202007174 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน,น้ ามันแก๊สโซฮอล์
95,น้ ามันเบนซินธรรมดา,น้ ามันดีเซลประจ าเดือนมิถุนายน 2562 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือ
แนบ

                 9,900.00 29/5/2562  

PR0700062050138
1

66 3200500402992 นายวันธวัช  เรืองศรี ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 11,642 แผ่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

                 4,425.10 4/6/2562  

PR0700062060002
1

67 113544005220 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น 
ไฮเทค เคมีคอล

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ Potassium hexachloroplatinate(IV) 1 gm 
Sigma,Ethanal 95% ,แกลอนสีเทา 20 ลิตรเก็บ Waste คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

                 6,066.90 4/6/2562 PR0700062060003 1

68 3200500402992 นายวันธวัช  เรืองศรี ค่าถ่ายเอกสาร รายละเอียดตามใบเสนอราคา                     680.20 6/6/2562  

PR0700062060015
1

69 105555010337 บริษัท วิสดอม อินเวนเตอร์ จ ากัด ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ือง Process Control  รายละเอียด
ตามใบเสอนราคา

               21,400.00 6/6/2562 PO0700062060002 1

70 3200500402992 นายวันธวัช  เรืองศรี ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 5,418 แผ่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

                 2,058.84 10/6/2562  

PR0700062060037
1

71 1200100093490 นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ ขออนุมัติจัดจ้างท าแผ่น PP ปร้ินอ้ิงเจ็ท ขนาด 160x60 ซม. 
จ านวน 2 แผ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

                 1,340.00 10/6/2562  

PR0700062060021
1

72 115550010011 บริษัท ไทยฮาท แคลิเบรช่ัน จ ากัด ขออนุมัติจัดจ้างสอบเทียบเคร่ืองมือวัด Universal Length 
Measuring Machine จ านวน 1 เคร่ือง รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการจัดจ้าง

                 8,881.00 10/6/2562  

PR0700062060035
1

73 3200500402992 นายวันธวัช  เรืองศรี ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน จ านวน 1 
งาน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

                    418.00 11/6/2562 PR0700062060051 1
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วันท่ี เลขท่ี

เอกสารอ้างอิงล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจ้าง

เหตุผลสนับสนุน

74 3200100396561 นายศุภพล ภู่ศรี ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ ม.บูรพา - 
โรงเรียนชิตใจช่ืน จ.ปราจีนบุรี ในวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

                 3,000.00 11/6/2562  

PR0700062060050
1

75 3200100514980 นายสิทธิชัย สุวรรณจิระ ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศไป-กลับ ม.
บูรพา-จ.นครราชสีมา ในวันท่ี 27-29 มิถุนายน 2562 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

               35,000.00 11/6/2562  

PO0700062060003
1

76 205558015789 บริษัท เอส พี เค พาวเวอร์เทค 
จ ากัด

ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานฉาบเรียบ ใช้แผ่นยิบซ่ัมหนา 9 
มม.พร้อมทาสี จ านวน 1 งาน

                 3,745.00 11/6/2562 PR0700062050064 1

77 205553013061 บริษัท แซม ดีไซน์ ยูนิฟอร์ม 
แฟคทอร่ี จ ากัด

ขออนุมัติจัดจ้าง ท าเส้ือโปโล ผ้า TC Micro สีเหลือง แขนจ๊ัมรอบ
ทอลาย พร้อมปัก 2 จุด  ตามรายละเอียดเอกสารแนบ

               23,893.10 11/6/2562 PO0700062060004 1

78 1250500029926 คุณวินิจ เขียวข า ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ MacBook Pro (เปล่ียน 
CPU Core I5 และเปล่ียน Battery) จ านวน 1 งาน (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)

                 9,500.00 11/6/2562 PR0700062060049 1

79 1800400032695 ร้านข้าวโอ๊ตก๊อปป้ี ขออนุมัติจัดจ้างปร้ินสีแผ่นพับกระดาษธรรมดา A4 จ านวน 1 งาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้าง
แนบ

                 1,000.00 11/6/2562 PR0700062060048 1

80 3200100613643 ร้านโชคถาวร(แป้น) ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

                 3,000.00 11/6/2562 PR0700062060042 1

81 3200100719531 นายอนุชา นิยมญาติ ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถยนต์ไปกลับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.
บูรพา-ส านักงานต ารวจภูธร ชลบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

                    700.00 12/6/2562  

PR0700062060060
1

82 3200500402992 นายวันธวัช  เรืองศรี ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ                  4,007.10 14/6/2562 PR0700062060084 1

83 3200100396561 นายศุภพล ภู่ศรี ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี ในวันท่ี 19 มิถุนายน 2562 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

                 3,200.00 14/6/2562  

PR0700062060083
1
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วันท่ี เลขท่ี

เอกสารอ้างอิงล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจ้าง

เหตุผลสนับสนุน

84 135553013878 บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ 
จ ากัด

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุห้องปฏิบัติการวิศวกรรมปฐพี จ านวน 4 รายการ                17,441.00 14/6/2562 PO0700062060005 1

85 3200100396561 นายศุภพล ภู่ศรี ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ ม.บูรพา - 
โรงเรียนศรียานุสรณ์/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จ.จันทบุรี 
ในวันท่ี 20-21 มิถุนายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

                 5,500.00 17/6/2562  

PR0700062060088
1

86 1200100093490 นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ ขออนุมัติจัดจ้างท าแผ่น PP ปร้ินอ้ิงเจ็ท ขนาด 160x60 ซม. 
จ านวน 2 แผ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

                 1,340.00 17/6/2562  

PR0700062060089
1

87 3102201071491 ซีซีพาณิชย์ ขออนุมัติจัดซ้ือ แบตเตอร่ีส ารอง UPS จ านวน 1 รายการ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

                 3,638.00 18/6/2562 PR0700062060095 1

88 3200500402992 นายวันธวัช  เรืองศรี ขออนุมัติจัดจ้าง ถ่ายเอกสาร A4 จ านวน 1 รายการ (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ)

                 2,816.56 18/6/2562 PR0700062060090 1

89 3200100396561 นายศุภพล ภู่ศรี ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - โรงแรมอวานี พลัส หัวหิน รีสอร์ท อ.
ชะอ า จ.เพชรบุรี ในวันท่ี 20-22มิถุนายน 2562 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

                 8,500.00 18/6/2562  

PR0700062060096
1

90 205559033721 บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโฟสต์อิทสีชมพู,เจลเน้นข้อความ Jact stick 5 
pcs,สมุดปกหนังสือสีหวาน A6,แฟ้มเอกสารรัดมุม A4 5020 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือ
แนบ

                 1,166.00 18/6/2562 PR0700062060091 1

91 105490000456 KANTARY HOTEL KORAT ขออนุมัติจัดจ้างเช่าห้องสัมมนาพร้อมอุปกรณ์ วันท่ี 28-29 
มิถุนายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

               27,000.00 19/6/2562 PO0700062060006 1

92 3100902394430 ต้นบุญการพิมพ์ ขออนุมัติจัดจ้างปร้ินสีกระดาษอาร์ตมััน 260 แกรม,ปร้ินขาวด า 
A4,ปร้ินขาวด า A2 ,กระดาษขาว A2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

               10,450.00 24/6/2562 PO0700062060008 1
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วันท่ี เลขท่ี

เอกสารอ้างอิงล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจ้าง

เหตุผลสนับสนุน

93 1200100093490 นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ ขออนุมัติจัดจ้างท าแผ่น PP ปร้ินอ้ิงเจ็ท ขนาด 160x60 ซม. 
จ านวน 2 แผ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

                 1,340.00 24/6/2562  

PR0700062060100
1

94 107551000134 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโฟสต์-อิท โน๊ต,กระดาษกาวย่น,ปากกาเมจิก,
ซองซิปพลาสติก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

                 2,735.95 24/6/2562 PR0700062060107 1

95 105521014143 บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา ส าหรับลิฟท์ ตัวท่ี 1-3 ,
ซ่อมแซมล าโพงเสียงพูดในลิฟท์ จ านวน 1 ชุด,ชุดปุ่มกด จ านวน 3 
ชุด  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

               11,128.00 24/6/2562 PO0700062060007 1

96 1219800006318 นายฐานุพงศ์ คงจีบ ขออนุมัติจัดจ้าง ซ่อมบ ารุงห้องน้ า ช้ัน 2 และช้ัน 3 ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

               37,950.00 25/6/2562 PO0700062060010 1

97 1219800006318 นายฐานุพงศ์ คงจีบ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมบ ารุงวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรม
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

               35,000.00 25/6/2562 PO0700062060009 1

98 3200100396561 นายศุภพล ภู่ศรี ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ ม.บูรพา-สนามบิน
สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ในวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

                 2,000.00 25/6/2562  

PR0700062060121
1

99 3200100396561 นายศุภพล ภู่ศรี ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ ม.บูรพา-สนามบิน
สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

                 2,000.00 25/6/2562  

PR0700062060117
1

100 105560186227 บริษัท อินฟินิท ริช (พลัส) จ ากัด ขออนุมัติจัดจ้าง ซ่อมกล้องระดับอัตโนมัติ จ านวน 15 เคร่ือง และ
กล้องวัดมุม จ านวน 13 เคร่ือง

               66,400.00 25/6/2562 PO0700062060011 1

101 3200100396561 นายศุภพล ภู่ศรี ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ ม.บูรพา - โรง
เรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง จ.นนทบุรี ในวันท่ี 2 กรกฎาคม 
2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

                 3,200.00 26/6/2562  

PR0700062060141
1
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วันท่ี เลขท่ี

เอกสารอ้างอิงล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ
จัดจ้าง

เหตุผลสนับสนุน

รวมท้ังส้ิน (บาท ) 1,129,920.08

เหตุผลสนับสนุน :

1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561

4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1-3
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