
วันท่ี เลขท่ี

1 1229900653668 น.ส. เสาวลักษณ์ อ่อนนอก ขออนุมัติส่ังจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งวิศวกรผู้ช่วย 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48

         72,000.00 1/10/2562 PO0700063100008 1

2 1309800134951 นางสาวสุนทรี ใจคง ขออนุมัติส่ังจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งวิศวกรผู้ช่วย 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

         90,000.00 1/10/2562 PO0700063100009 1

3 1461100090686 นายฐิติคุณ พระกลาง ขออนุมัติส่ังจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งวิศวกรผู้ช่วย   

 โรงเรียนศรียานุสรณ์

         36,000.00 1/10/2562  PO0700063100007 1

4 1279900000435 นายวรวิทย์ เฟ่ืองน้อย ขออนุมัติส่ังจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งวิศวกรผู้ช่วย   

 โรงเรียนชลกันยานุกูล

         36,000.00 1/10/2562 PO0700063100006 1

5 1350800171891 นายวรวุฒิ หมีค า ขออนุมัติส่ังจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งวิศวกรผู้ช่วย   

 วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี

         18,000.00 1/10/2562 PO0700063100004 1

6 1220500045018 นายวันชัย ปล้องเงิน ขออนุมัติส่ังจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งวิศวกรผู้ช่วย 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี รายละเอียดตามใบเสนอราคาดังแนบ

         18,000.00 1/10/2562  PO0700063100003 1

7 3200100396561 นายศุภพล ภู่ศรี ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จ.จันทบุรี คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

          7,000.00 1/10/2562  PR0700063100009 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 1 ปีงบประมาณ 2563 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เอกสารอ้างอิงล าดับ

ท่ี

เลขประจ าตัวผู้

เสียภาษี/เลข

ประจ าตัว

ประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เหตุผล

สนับสนุน
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วันท่ี เลขท่ี

เอกสารอ้างอิงล าดับ

ท่ี

เลขประจ าตัวผู้

เสียภาษี/เลข

ประจ าตัว

ประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เหตุผล

สนับสนุน

8 3200100396561 นายศุภพล ภู่ศรี ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จ.สระแก้ว คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

          7,000.00 1/10/2562  PR0700063100008 1

9 3200100396561 นายศุภพล ภู่ศรี ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี

 จ.ชลบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ

การจ้างแนบ

          3,000.00 1/10/2562  PR0700063100006 1

10 3200100396561 นายศุภพล ภู่ศรี ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - โรงเรียนชิตใจช่ืน จ.ปราจีนบุรี คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

          7,000.00 1/10/2562  PR0700063100005 1

11 3200100396561 นายศุภพล ภู่ศรี ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรี 

          8,000.00 1/10/2562  PR0700063100007 1

12 3200100396561 นายศุภพล ภู่ศรี ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

          6,000.00 1/10/2562  PR0700063100010 1

13 3200100396561 นายศุภพล ภู่ศรี ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี จ านวน 2

 คัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการ

จ้างแนบ

         14,000.00 1/10/2562 PO0700063100001 1
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วันท่ี เลขท่ี

เอกสารอ้างอิงล าดับ

ท่ี

เลขประจ าตัวผู้

เสียภาษี/เลข

ประจ าตัว

ประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เหตุผล

สนับสนุน

14 3200100396561 นายศุภพล ภู่ศรี ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2 จ.

ฉะเชิงเทรา จ านวน 2 คัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ

ก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

         10,000.00 1/10/2562 PO0700063100002 1

15 1200100586399 นายอมรเทพ จูสวัสด์ิ จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการสอบเทียบเคร่ืองมือวัด ศูนย์สอบ

เทียบฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันท่ี 1 ต.ค.62 ถึง 30 ธ.ค.62 

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดจ้าง

         48,000.00 1/10/2562 PO0700063100011 1

16 105528023334 บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าบริการบ ารุงรักษาและดูแลลิฟท์ ฟูจิเทค ต้ังแต่วันท่ี

 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์

         65,484.00 1/10/2562 PO0700063100010 1

17 203558005706 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 

คลีน เซอร์วิส

ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดรอบนอกอาคาร ดูแลสวน

 และบ ารุงต้นไม้ คณะวิศวกรรมศาสตร์

       338,037.61 1/10/2562 PO0700063100014 1

18 203558005706 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 

คลีน เซอร์วิส

ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารคณะ

วิศวกรรมศาสตร์และกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์

     2,401,831.14 1/10/2562 PO0700063100015 1

19 3200100396561 นายศุภพล ภู่ศรี ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จ.สระแก้ว คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

          3,500.00 3/10/2562  PR0700063100025 1

20 105521014143 บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา ส าหรับลิฟท์ ตัวท่ี 1ซ่อมแซมไม

โครสวิทซ์(ใบพาย) 2 ตัว,สายเซฟต้ี 2 เส้น,สวิทซ์ AUTO 1 ตัว คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

          5,237.65 7/10/2562  PR0700063100031 1
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วันท่ี เลขท่ี

เอกสารอ้างอิงล าดับ

ท่ี

เลขประจ าตัวผู้

เสียภาษี/เลข

ประจ าตัว

ประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เหตุผล

สนับสนุน

21 203538003147 หจก. ธิดามหานคร ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเบนซินธรรมดา ประจ าเดือนตุลาคม 2562 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

             400.00 7/10/2562  PR0700063100030 1

22 3202007174 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน,น้ ามันแก๊สโซฮอล์95,

น้ ามันเบนซินธรรมดา,น้ ามันดีเซลประจ าเดือนตุลาคม 2562 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

          9,900.00 7/10/2562  PR0700063100029 1

23 3200100396561 นายศุภพล ภู่ศรี ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - สทอภ. อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในวันท่ี 17 

ตุลาคม 2562 จ านวน 2 คัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ

ก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

          4,400.00 8/10/2562  PR0700063100042 1

24 3200100396561 นายศุภพล ภู่ศรี ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - สทอภ. อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในวันท่ี 24 

ตุลาคม 2562 จ านวน 2 คัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ

ก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

          4,400.00 8/10/2562  PR0700063100040 1

25 205561003869 บริษัท ดีดีนิว อินเตอร์เซอร์วิส จ ากัด ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - จ.เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง

รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

         10,000.00 8/10/2562  PO0700063100013 1

26 994000004753 ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ขออนุมัติจัดจ้างเช่าห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ ในวันท่ี 17 ตุลาคม 

2562  และวันท่ี 24 ตุลาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง

รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

         20,000.00 8/10/2562 PO0700063100012 1
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วันท่ี เลขท่ี

เอกสารอ้างอิงล าดับ
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เลขประจ าตัวผู้
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ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เหตุผล

สนับสนุน

27 205559021758 บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 1 รายการ  (รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ)

          3,000.00 9/10/2562 PR0700063100047 1

28 203549007611 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว บริการ เพ่ือขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ จ านวน1 คัน ดังเอกสาร

แนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

          9,500.00 10/10/2562  PR0700063100053 1

29 3200500402992 นายวันธวัช  เรืองศรี ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 11,123 แผ่น คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

          4,226.74 11/10/2562  PR0700063100079 1

30 205539006796 บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนอะไหล่ HP Drum (ลูกดรัม) เคร่ืองพิมพ์ HP 

Laserjet M227 fdw ตามรายละเอียดเอกสารแนบ

          3,500.00 15/10/2562  PR0700063100082 1

31 3200100514980 นายสิทธิชัย สุวรรณจิระ ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าเช่าเหมายานพาหนะ รถบัส ไป-กลับ ระหว่าง ม.

บูรพา ไปยัง พิพิธภัณฑ์สเปซ อินสไปเรียม และบริษัท ไมย์เออร์ 

อินดัสตรีย์ จ ากัด

          7,500.00 16/10/2562  PR0700063100087 1

32 3200100609492 ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 5 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง

รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

          4,480.00 17/10/2562  PR0700063100093 1

33 203524000426 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุรันน่ิงนัมเบอร์ Max 6 หลัก,เชือกฟาง คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

         11,064.00 17/10/2562 PO0700063100016 1

34 3209900250055 ร้านสินสปอร์ต ขออนุมัติจัดจ้างท าบล็อคส าหรับสกรีน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง

รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

             200.00 17/10/2562  PR0700063100094 1

35 3209900247941 ร้านพอใจพานิช ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุผ้าสีแดงเลือดหมู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง

รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

             674.10 17/10/2562  PR0700063100090 1
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เหตุผล

สนับสนุน

36 1101401536449 นายอภิวัฒน์ ภูษา เพ่ือขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุปล๊ักไฟ บล็อกลอยและอ่ืนๆดังเอกสารเเนบ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

          6,805.00 18/10/2562  PR0700063100098 1

37 203538003147 หจก. ธิดามหานคร ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเบนซินธรรมดา ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือ

แนบ

             400.00 22/10/2562  PR0700063100104 1

38 3202007174 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน,น้ ามันแก๊สโซฮอล์95,

น้ ามันเบนซินธรรมดา,น้ ามันดีเซลประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือ

แนบ

          9,900.00 22/10/2562  PR0700063100105 1

39 1200100076889 ร้านไทยเบญจรงค์ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุของท่ีระลึก จ านวน 6 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

          4,800.00 22/10/2562  PR0700063100103 1

40 205555029762 บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 

จ ากัด

ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ HP MFC-570dw S/N 

CNB9H6H8M4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด

คุณลักษณะการจ้างแนบ

          1,070.00 24/10/2562  PR0700063100108 1

41 3200100396561 นายศุภพล ภู่ศรี ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถยนต์ไปกลับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.

บูรพา-โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

          3,000.00 25/10/2562  PR0700063100111 1
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42 107551000134 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุจ านวน 9 รายการ คือ (แท่น Pop-Up+กระดาษ

โน้ต, ซองเอกสาร A4 ขาว, รางปล๊ัก (มอก.) 2 ช่อง+2USB3, กระดาษ

ช าระ (แพ็ค32ม้วน), กล่องพลาสติกอเนกประสงค์ ฯลฯ รายละเอียด

ดังเอกสารประกอบการจัดซ้ือ

          4,902.99 25/10/2562 PR0700063100112 1

43 107537000785 บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน)

ขออนุมัติจัดซ้ือ  Air Zero Grade Oxygen 2.1+1% และ Carbon 

Dioxide Industrial Grade Purity 99.5% รวมจ านวน 2 รายการ 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

          3,294.53 30/10/2562  PR0700063100116 1

44 205548013473 บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องพักอาจารย์ ไพลิน และ

ห้องพักหัวหน้าภาค จ านวน 2 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

          5,671.00 30/10/2562  PR0700063100114 1

45 205558015789 บริษัท เอส พี เค พาวเวอร์เทค จ ากัด ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ าท้ิง ห้องปฏิบัติการภาควิชา

วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 รายการ (รายละเอียด

ดังเอกสารแนบ)

          3,477.50 30/10/2562 PR0700063100115 1

46 1239900201198 นายณัฐวุฒิ จันทร์แขวง ขออนุมัติจัดจ้างจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานต าแหน่งวิศวกรผู้ช่วย

 ณ  วิทยาลัยเทคนิคตราด (ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 – 

29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563    ) รายละเอียดตามงวดงานแนบท้าย

         72,000.00 1/11/2562  PO0700063110003 1

47 205535003334 บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือ (อ๊อกซิเย่น, แก๊สอะซีทีลีน, อาร์กอน, คาร์บอนไดอ๊อก

ไซด์) จ านวน 4 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ

         12,379.90 1/11/2562 PO0700063110001 1

48 1236167987 ร้าน แสงไพศาล ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองช่ังไฟฟ้า ขนาด 30 กิโลกรม จ านวน 1 เคร่ือง           5,564.00 1/11/2562 PR0700063100099 1
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เหตุผล
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49 3200100609492 ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค ขออนุมัติจัดซ้ือ สายช าระ ต่อตรง เทปพันเกลียว หัวกดโถปัสสาวะ 

จ านวน 4 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

             862.00 1/11/2562 PR0700063110003 1

50 3909900212811 ร้านหลีจุ้งเฮง ขออนุมัติจัดซ้ือ แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด จ านวน 1 รายการ (รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ)

          1,900.00 1/11/2562 PR0700063110002 1

51 3102201071491 ซีซีพาณิชย์ ขออนุมัติจัดซ้ือป๊ัมลมแบบลูกสูบ          38,520.00 4/11/2562 PO0700063110005 1

52 3102201071491 ซีซีพาณิชย์ ขออนุมัติจัดซ้ือพัดลมโคจร          39,376.00 4/11/2562 PO0700063110004 1

53 105528025574 บริษัท กิบไทย จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือชุดป๊ัมสุญญากาศ          29,960.00 4/11/2562  PO0700063110008 1

54 105551092495 บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

ขออนุมัติจัดซ้ือชุดรับสัญญาณไมโครโฟน 1 ชุด เคร่ืองขยายเสียงแบบ

ลากจูง 1 ชุด

         25,300.00 4/11/2562 PO0700063110012 1

55 105558027672 บริษัท นีโอเทค จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ          44,999.98 4/11/2562 PO0700063110009 1

56 105524002081 บริษัท พรีซิช่ัน อิควิปเมนต์ จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองทดสอบด้วยคล่ืนเหนือเสียงแบบพกพา          60,198.20 4/11/2562 PO0700063110007 1

57 125538002984 บริษัท ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองกวนสารแบบร้อน (Hot plate stirrer)          57,780.00 4/11/2562 PO0700063110010 1

58 205534004361 บริษัท ศรีราชามงคลชัย จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม          14,027.70 4/11/2562 PO0700063110006 1

59 105559060797 บริษัท โพลีซายน์ เซอร์วิส จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ืออ่างล้างอัลตราโซนิค 1 ชุด เคร่ืองดูด-จ่ายสารละลาย

อัตโนมัติชนิดปรับปริมาตร (Auto Pipete) พร้อมปิเปตทิป (Pipette 

Tips) 3 เคร่ือง

         42,211.50 4/11/2562 PO0700063110011 1

60 203544000961 หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ขออนุมัติจัดซ้ือโต๊ะประชุม 2 ตัวเก้าอ้ี 4 ตัวตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 ชุด          42,400.00 4/11/2562 PO0700063110014 1
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61 203544000961 หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ขออนุมัติจัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ 2 ตัวเก้าอ้ีอเนกประสงค์ 4 ตัวตู้

เหล็กบานเล่ือนกระจก 2 ตู้

         11,800.00 4/11/2562  PO0700063110013 1

62 203549007611 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว บริการ ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศ จ านวน1คัน ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า

          3,500.00 6/11/2562  PR0700063110018 1

63 3200100396561 นายศุภพล ภู่ศรี ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถตู้ จ านวน 1 คัน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)           4,000.00 8/11/2562  PR0700063110037 1

64 203558003509 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.ซี.โฟร์คลิฟท์ 

แอนด์ เซอร์วิส

ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมรถโฟร์คลิฟท์ TOYOTA 3.0 ตัน  หมายเลข

ครุภัณฑ์ 3930-001-0001-1/40 จ านวน 1 งาน

         27,120.22 8/11/2562 PO0700063110016 1

65 205536001084 บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถบัสโดยสาร จ านวน 1 รายการ (รายละเอียด

ดังเอกสารแนบ)

         18,000.00 11/11/2562 PO0700063110017 1

66 205539006796 บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ HP LaserJet P2055dn เปล่ียน

 Film Fusing Assy, Roller Paper Pick UP, Clean Cartridge 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้าง

แนบ

          3,950.00 11/11/2562  PR0700063110049 1

67 1101401536449 นายอภิวัฒน์ ภูษา เพ่ือขออนุมัติจัดจ้าง เช่าชุดฝึกเคร่ืองปรับอากาศ และอ่ืนๆ4รายการ 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

         30,200.00 13/11/2562 PO0700063110018 1

68 1101401536449 นายอภิวัฒน์ ภูษา เพ่ือขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุล้างเคร่ืองปรับอากาศ 7 รายการ ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า

          6,000.00 13/11/2562 PR0700063110058 1

69 110350003556 ร้าน เจ.เค ดีไซน์ (JK DESIGN) ขออนุมัติจัดจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์วิดีโอ,ป้ายสแตนด้ี,ป้ายX-Stand,

โปสเตอร์ ขนาด A4 ,Back drop คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง

รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

          5,000.00 14/11/2562  PR0700063110066 1
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70 3102201071491 ซีซีพาณิชย์ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเศษอลูมิเนียม จ านวน 10 กิโลกรัม คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

          2,086.50 14/11/2562  PR0700063110065 1

71 110350003556 ร้าน เจ.เค ดีไซน์ (JK DESIGN) ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายสแตนด้ีและอ่ืนๆ จ านวน 7 รายการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

         34,500.00 15/11/2562 PO0700063110021 1

72 2071148128227 ร้านยูเน่ียนสตาร์ ขออนุมัติจัดจ้างท าวัสดุของท่ีระลึกผู้เข้าร่วมงาน(กระเป๋าผ้า) คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

         18,500.00 15/11/2562  PO0700063110023 1

73 0205561008879 โรงแรมสิกขรา พลาโซ่ รีสอร์ท ขออนุมัติจัดจ้างเช่าระบบแสงสีเสียง,ห้องประชุมพาทิโอ,ลาน

อเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด

คุณลักษณะการจ้างแนบ

         72,000.00 15/11/2562 PO0700063110020 1

74 3570400074818 นายสน่ัน ปงก๋า ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถยนต์ขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆไปกลับ ม.บูรพา - 

โรงแรมสิกขรา พลาโซ่ รีสอร์ท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด

ใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

          1,500.00 15/11/2562  PR0700063110071 1

75 3200100719531 นายอนุชา นิยมญาติ ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถยนต์ไปกลับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.

บูรพา-เซ็นทรัลซิต้ีทาวน์เวอร์บางนา กรุงเทพฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

          2,000.00 15/11/2562  PR0700063110074 1

76 205539006796 บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุของท่ีระลึกผู้เข้าร่วมงาน(แฟลตไดร์) คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

         16,000.00 15/11/2562 PO0700063110022 1

77 205531003585 บริษัท พิลคอนท์ จ ากัด ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงห้องพักนิสิตในห้องปฏิบัติการส่ิงแวดล้อม 

ChE106 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

       135,500.00 18/11/2562 PO0700063110024 1
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78 205550020244 บริษัท โปร ไซเบอร์ เรโซลูช่ัน จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาด 

3,500 ANSI Lumens

       102,000.00 18/11/2562 PO0700063110025 1

79 115550010011 บริษัท ไทยฮาท แคลิเบรช่ัน จ ากัด ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเคร่ืองมือมาตรฐาน จ านวน 1 เคร่ือง คือ 

Profile Projector Range 200x100 mm รายละเอียดดังเอกสาร

ประกอบการจัดจ้าง

          5,697.75 18/11/2562 PR0700063110082 1

80 205538001359 บริษัท นิธิเกษม เทเลคอม จ ากัด ขอนุมัติจัดซ้ือ LAM FOR PROJECTOR NEC M271 และ FILTER 

FOR PROJECTOR NEC M271 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

         10,807.00 19/11/2562 PO0700063110026 1

81 105552005740 บริษัท พลจักร อินเตอร์เทรด จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือโต๊ะปฏิบัติการ 6 ตัว โต๊ะท างาน 1 ตัว โต๊ะซิงค์แส

ตนเลส 1 ตัว เก้าอ้ีกลมปรับระดับ 30 ตัว

       146,055.00 19/11/2562 PO0700063110028 1

82 105528023334 บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

ขออนุมัติจัดจ้างบริการตรวจสภาพการท างานของระบบลิฟท์ พร้อม 

Test Load จ านวน 3 ตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ

ก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

         38,520.00 19/11/2562 PO0700063110027 1

83 920501001474 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 

จ ากัด

ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าแข็งหลอด จ านวน 1 รายการ (รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ)

             420.00 19/11/2562 PR0700063110087 1

84 3102201071491 ซีซีพาณิชย์ ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองเช่ือมทิก (TIG Welding Machine)        144,450.00 20/11/2562 PO0700063110029 1

85 205551025673 บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 

จ ากัด

ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ ปรับถ่วงล้อ(2ล้อ),เช็ค

ระยะ 260,000 กม.และอ่ืนๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด

ใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

          3,823.65 20/11/2562  PR0700063110094 1
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86 203538003147 หจก. ธิดามหานคร ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเบนซินธรรมดา ประจ าเดือนธันวาคม 2562 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือ

แนบ

             400.00 22/11/2562  PR0700063110106 1

87 3202007174 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน,น้ ามันแก๊สโซฮอล์95,

น้ ามันเบนซินธรรมดา,น้ ามันดีเซลประจ าเดือนธันวาคม 2562 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

          9,900.00 22/11/2562  PR0700063110105 1

88 3200200682728 นายโกมล ฤทธ์ิงาม ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ ม.บูรพา - 

ส านักงานปลัดกระทรวงอุทยานวิทยาศาสตร์ กรุงเทพฯ ในวันท่ี 27 

พฤศจิกายน 2562 จ านวน 1 คัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง

รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

          2,800.00 25/11/2562  PR0700063110109 1

89 3200200682728 นายโกมล ฤทธ์ิงาม ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ไปกลับ ม.บูรพา-โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์

โฮลเต็ล ประตูน้ า กรุงเทพฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ

ก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

          2,800.00 25/11/2562  PR0700063110110 1

90 203549007611 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว บริการ เพ่ือขออนุมัติจัดจ้างค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ1คัน ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า

          3,000.00 25/11/2562 PR0700063110107 1

91 994000249857 ร้านค้าของท่ีระลึกมหาวิทยาลัยบูรพา ขออนุมัติจัดซ้ือค่าของท่ีระลึก1ช้ินภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า              720.00 25/11/2562 PR0700063110108 1

92 3102201071491 ซีซีพาณิชย์ ขออนุมัติจัดซ้ือ กล่องไฟพลาสติก, หน้ากาก 3 ช่อง, ปล๊ักกราวคู่, สาย

 THW จ านวน 4 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

          4,076.70 26/11/2562 PR0700063110112 1
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93 205534002938 บริษัท ชลบุรี เอ็น.ดี.สตีล จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือ Flat bar, Steel Plate, Square bar, Round bar 

ฯลฯ จ านวน 12 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

         53,853.10 26/11/2562 PO0700063110030 1

94 3200100396561 นายศุภพล ภู่ศรี ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

กรุงเทพฯคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ

การจ้างแนบ

          3,000.00 27/11/2562  PR0700063110125 1

95 205537000227 บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 

จ ากัด

ขออนุมัติจัดจ้าง บริการตรวจเช็ค-ล้างท าความสะอาด เปล่ียนอะไหล่

เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 3 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

         13,482.00 27/11/2562 PO0700063110031 1

96 135544005281 บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด

ขออนุมัติจัดซ้ือกล้อง WEBCAM LOGITECH (C525)HD720p 

PORTAB 2-Y รายละเอียดตามใบเสนอราคา

          3,300.00 27/11/2562 PR0700063110128 1

97 203538003147 หจก. ธิดามหานคร น้ ามันเช้ือเพลิงดีเซล จ านวน 1 รายการ รายละเอียดตามใบ

ประกอบการขอซ้ือ

          2,000.00 27/11/2562 PR0700063110127 1

98 105546004397 บริษัท ซี.บี.เอ็น.แมทเทอเรียลเทสต์

 จ ากัด

ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองช่ัง 8,200 g. (0.1 g) เคร่ืองช่ัง 150,000 g. (0.01

 kg)

         34,795.00 28/11/2562 PO0700063110034 1

99 205548013473 บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือพัดลมดูดอากาศ          13,900.00 28/11/2562 PO0700063110033 1

100 105527008277 บริษัท เจนบรรเจิด จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือ โต๊ะปรับระดับติดล้อ แบบเท้าเหยียบ          11,998.98 28/11/2562 PO0700063110035 1

101 203544000961 หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ขออนุมัติจัดซ้ือเก้าอ้ีห้องปฏิบัติการ          15,000.00 28/11/2562 PO0700063110032 1
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102 3200200682728 นายโกมล ฤทธ์ิงาม ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ไปกลับ ม.บูรพา-ส านักงานปลัด

เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ 

กรุงเทพฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด

คุณลักษณะการจ้างแนบ

          2,800.00 29/11/2562  PR0700063110145 1

103 205548013473 บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบ

แขวน ขนาด 24,000 บีทียู 1 เคร่ือง เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน

 แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 4 เคร่ือง

       220,400.00 2/12/2562 PO0700063120002 1

104 3309901201464 ร้านศรีพลัง พาณิชย์ ขออนุมัติจัดซ้ือ สายโทรศัพท์, หลอดไฟตะเกียบ ,ข๋ัวหลอดไฟ ฯลฯ 

รายละเอียดตามใบเสนอราคา

         21,945.70 2/12/2562 PO0700063120001 1

105 203556002084 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีส ขออนุมัติซ่อมแซมเคร่ืองแสกนน้ิว หมายเลขครุภัณฑ์ 

5401023030007

          6,206.00 2/12/2562 PR0700063120002 1

106 3319900199598 ร้านบูรพาสติกเกอร์ ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายไวนิล (ขนาด 100x330 cm.)คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2000 2/12/2562  PR0700063120003 1

107 3200100419260 ร้านไถ่เส็ง ขออนุมัติจัดซ้ือ (น้ ามันก๊าด,เหล็กกล่อง,เหล็กฉาก,ถุงมือยางส้มฯ 

จ านวน 7 รายการ)

          7,040.60 2/12/2562 PR0700063120005 1

108 1200100459001 ร้าน UP TO YOU IDEA&SPORT 

BANGSAEN

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬา จ านวน 2 รายการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

3000 2/12/2562  PR0700063120001 1

109 3102201071491 ซีซีพาณิชย์ ขออนุมัติจัดซ้ือป๊ัมน้ า ขนาด 250  W จ านวน 1 ตัว ป๊ัมน้ า ขนาด 80

 W จ านวน 1 ตัว

12058.9 3/12/2562 PO0700063120003 1

110 105557043534 บริษัท คาร์เชอร์ รีเทล จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น จ านวน 1 เคร่ือง 11770 3/12/2562 PO0700063120004 1
Page 14 of 19



วันท่ี เลขท่ี

เอกสารอ้างอิงล าดับ

ท่ี

เลขประจ าตัวผู้

เสียภาษี/เลข

ประจ าตัว

ประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เหตุผล

สนับสนุน

111 105542003574 บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จ ากัด เพ่ือขออนุมัติจัดซ้ือAdapter Notebook,สายVGA TO VGA 3 

รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

          6,002.70 3/12/2562 PR0700063120009 1

112 205548013473 บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด ขออนุมัติจ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 5 เคร่ือง 

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดจ้าง

          5,778.00 3/12/2562 PR0700063120014 1

113 3200100514980 นายสิทธิชัย สุวรรณจิระ ขออนุมัติจัดจ้างค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ  จ านวน 3 คัน  จ านวน 6 วัน

 (วันท่ี 23-28 ธันวาคม 2562) ไป-กลับ มหาวิทยาลัยบูรพา-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 คัน

       180,000.00 4/12/2562 PO0700063120005 1

114 105560186227 บริษัท อินฟินิท ริช (พลัส) จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้าส าหรับเตาอบ          93,000.00 4/12/2562 PO0700063120006 1

115 3200500402992 นายวันธวัช  เรืองศรี ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 4,307 แผ่น คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

1636.66 6/12/2562  PR0700063120036 1

116 3200500402992 นายวันธวัช  เรืองศรี เพ่ือขออนุมัติจัดจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร 1 รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า           1,084.52 6/12/2562 PR0700063120034 1

117 3200100609492 ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการซ่อมแซมอาคารคณะวิศวฯ จ านวน 21 

รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ

การซ้ือแนบ

15129 6/12/2562 PO0700063120007 1

118 3200500402992 นายวันธวัช  เรืองศรี ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 3,791 แผ่น คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

1440.58 9/12/2562  PR0700063120039 1

119 105520005639 บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ F019CB3 : ดิน PAA คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง

รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

797.15 9/12/2562  PR0700063120040 1
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120 994000249857 ร้านค้าของท่ีระลึกมหาวิทยาลัยบูรพา ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 2 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง

รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

1440 9/12/2562  PR0700063120041 1

121 1102000543453 นางสาวโสระยา น้อมเศียร ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 60x180 cm.คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

220 11/12/2562  PR0700063120047 1

122 1102000543453 นางสาวโสระยา น้อมเศียร ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 60x180 cm.คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

220 11/12/2562  PR0700063120049 1

123 3200500402992 นายวันธวัช  เรืองศรี ขออนุมัติจัดจ้าง ถ่ายเอกสาร A4 จ านวน 1 รายการ (รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ)

          3,018.34 11/12/2562 PR0700063120046 1

124 3200500402992 นายวันธวัช  เรืองศรี ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ           2,018.56 11/12/2562 PR0700063120045 1

125 3200500402992 นายวันธวัช  เรืองศรี ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ (รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ)

             798.38 11/12/2562 PR0700063120048 1

126 3750100445576 นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาป๊ัมน้ าคาลปีด้า 11KW 380V 3

เฟส คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการ

จ้างแนบ

18410 11/12/2562 PO0700063120008 1

127 3240500250335 นายระพิน  ฮะสุน ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองกล่ันน้ า จ านวน 1 รายการ (รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ)

         12,500.00 12/12/2562 PO0700063120009 1

128 105542002951 บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูช่ัน 

แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด

ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์และเคร่ืองอ่านบาร์โค้ด 29318 12/12/2562 PO0700063120011 1

129 3102201071491 ซีซีพาณิชย์ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุฝึกใช้ในการปฎิบัติงาน จ านวน 47 รายการ        108,128.85 13/12/2562 PO0700063120012 1
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130 3200500402992 นายวันธวัช  เรืองศรี ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 1 งาน รายละเอียดตามใบเสนอราคา           4,251.06 16/12/2562 PR0700063120063 1

131 3200500402992 นายวันธวัช  เรืองศรี ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 2,933 แผ่น คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

1114.54 17/12/2562  PR0700063120067 1

132 3200100396561 นายศุภพล ภู่ศรี เพ่ือขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศจ านวน1คัน ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า

         22,000.00 17/12/2562 PO0700063120013 1

133 135561002286 บริษัท เวช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ือง GC เปล่ียนอะหล่ัย Replacement Rotor

 Valve 1/16'' 10-Port  จ านวน 1 รายการ  (รายละเอียดดังเอกสาร

แนบ)

         10,000.00 17/12/2562 PO0700063120014 1

134 203524000426 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงาน จ านวน 22 รายการ ส านักงานคณบดี 45485 17/12/2562 PO0700063120015 1

135 113544005220 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น 

ไฮเทค เคมีคอล

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุใช้ในห้องแลป sodium hydroxide , Copper (II)

 sulfate ฯลฯ จ านวน 23 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

         33,335.85 17/12/2562 PO0700063120016 1

136 3119900219701 ร้านบูรพาแก๊ส ขออนุมัติจัดซ้ือ แก๊ส 48 กก. จ านวน 1 รายการ (รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ)

          1,210.00 17/12/2562 PR0700063120068 1

137 1200100586399 นายอมรเทพ จูสวัสด์ิ ขออนุมัติจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการสอบเทียบเคร่ืองมือวัด 

ศูนย์สอบเทียบฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 ราย รายละเอียดดัง

เอกสารแนบท้าย

         48,000.00 18/12/2562 PO0700063120017 1

138 1100701511335 ร้านตะบันต า ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการจัดอาหารไหว้ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ(โต๊ะอีสาน) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้าง

แนบ

2500 18/12/2562  PR0700063120075 1
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139 920501001474 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 

จ ากัด

ขออนุมัติจัดซ้ือชุดสังฆทาน ประกอบไปด้วย กระดาษทิชชู่,น้ ายาล้าง

จาน,สบู่,ยาธาตุน้ าขาว,ผงซักฟอก ฯลฯ จ านวน 9  ชุด คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

9000 18/12/2562  PR0700063120073 1

140 ร้านกล้วยตลาดหนองมน/ร้านบุปผ

ชาติ/ร้านส้มร่มเย็น หน้า ร.5

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ ผลไม้ หัวหมู เป็ด ไก่ และอ่ืนๆ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

9900 18/12/2562  PR0700063120074 1

141 ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ สายสิญจน์, เทียน,ธูปและอ่ืนๆ จ านวน 8 รายการ

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือ

แนบ

874 18/12/2562  PR0700063120072 1

142 ร้านดอกไม้หยก ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุดอกไม้,เคร่ืองสักการะและอ่ืนๆ จ านวน 8 รายการ

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือ

แนบ

          3,095.00 18/12/2562 PR0700063120071 1

143 205545011801 บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 

จ ากัด

ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ4          29,400.00 19/12/2562 PO0700063120018 1

144 3200100514980 นายสิทธิชัย สุวรรณจิระ ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศไป-กลับ ม.บูรพา -  จ.

ฉะเชิงเทรา ในวันท่ี 9 มกราคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง

รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

         20,000.00 20/12/2562 PO0700063120020 1

145 125561008063 บริษัท เอสเจ เมอร่ี โซลูช่ัน 18 จ ากัด ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาเปล่ียน RFID Reader Long 

Range UHF จ านวน 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ

ก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

26215 20/12/2562 PO0700063120021 1
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146 203549007611 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว บริการ ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ จ านวน 2 คัน          22,000.00 23/12/2562 PO0700063120022 1

147 105538032743 บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จ ากัด/

บริษัท บีทูเอส จ ากัด

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 8 รายการ คือ ใส้ปฏิทิน, สต๊ิกเกอร์

พลาสติกใสเลเซอร์, กระดาษการ์ดสี, ตลับหมึกน้ าเงิน, ปากกาเจลหัว

เข็ม, ถ่านอัลคาไลน์ AA, กระดาษถ่ายเอกสารถนอมสายตา และตรา

ยาง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซ้ือ

          3,903.00 23/12/2562 PR0700063120089 1

รวมท้ังส้ิน (บาท ) 5,897,036.83

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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