
ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงนิรวม เหตุผล
.(1) เลขประจ ำตัวประชำชน .(3) .(4) ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง สนับสนุน

.(2) .(5) (7)
1 3200100853482 น.ส.จิณหจ์ุฑา  รัตติกาลสุขะ ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจ าเดือนเดือน

เมษายน พ.ศ. 2563
        4,000.00 1/4/2563 PR0300063040005 1

2 0107556000264 บริษทั เอส พ ีว ีไอ จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือสายชาร์จ APPLE MXLY2ZA/A 
LIGHTHING TO USB

           690.00 8/4/2563 PR0300063040029 1

2 3200700166435 ร้านแสนสุขกราฟฟคิ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

           100.00 10/4/2563 PR0300063040037 1

3 0107551000134 บริษทั ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาดของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

      14,601.70 13/4/2563 PO0300063040001 1

4 0994000165668 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ขออนุมัติค่าบริการระบบวารสารออนไลน์ของ
ระบบ Thai JO 2.0

      10,700.00 16/4/2563 PR0300063040055 1

4 3200100853482 น.ส.จิณหจ์ุฑา  รัตติกาลสุขะ ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจ าเดือนเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2563

        8,000.00 23/4/2563 PR0300063040069 1

5 0105530002250 บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ายาฆ่าเชื้อชนิดเจลของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

36,000.00 7/5/2563 PR0300063050005 1

6 0107556000264 บริษทั เอส พ ีว ีไอ จ ากัด 
(มหาชน)

ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพทเ์คล่ือนที่ จ านวน 2
 เคร่ือง

53,799.99 12/5/2563 PR0300063050029 1

7 3200100597796 นางสาวสุมารี เนื่องจ านงค์ ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมไฟฟา้หอพระประจ าคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

9,280.00 13/5/2563 PR0300063050031 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 3 (เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563 ถึง มิถุนำยน พ.ศ. 2563)

คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

วันที่ เลขที่



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงนิรวม เหตุผล
.(1) เลขประจ ำตัวประชำชน .(3) .(4) ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง สนับสนุน

.(2) .(5) (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

วันที่ เลขที่

6 0195561000437 บริษทั พชิิต พร้ินต้ิง แอนด์      
ออแกไนซ์ จ ากัด

ขออนุมัติจัดจ้างท าวารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย ปทีี่ 12 ฉบบัที่ 1 (มกราคม-เมษายน 
พ.ศ. 2563) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

65,000.00 13/5/2563 PR0300063050030 1

8 0203525000969 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) 300.00 15/5/2563 PR0300063050035 1

9 3200100853482 นางสาวจิณหจ์ุฑา  รัติกาลสุขะ ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจ าเดือน
มิถุนายน 2563   จ านวน 15,000 หน้า

6,000.00 19/5/2563 PR0300063050042 1

10 1360600106077 ร้านสุภรณ์ทพิย์ ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม 2,800.00 27/5/2563 PR0300063050057 1

11 3200100853482 นางสาวจิณหจ์ุฑา  รัตติกาลสุขะ ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองต าหรุ อ.เมือง จ.ชลบรีุ

1,200.00 โครงการบริการวชิาการ 1

12 2200101107573 นางสาวนิศาชล  บโุรดม ขออนุมัติจัดจ้างเก็บแบบสอบถาม องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองต าหรุ อ.เมือง จ.ชลบรีุ

10,000.00 โครงการบริการวชิาการ 1

13 2200101107573 นางสาวนิศาชล  บโุรดม ขออนุมัติจัดจ้างวเิคราะหข์้อมูล องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองต าหรุ อ.เมือง จ.ชลบรีุ

10,000.00 โครงการบริการวชิาการ 1

14 0105560033145 บริษทั เพยีว เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จ ากัด

ขออนุมัติจ้างเหมาฉีดพน่ฆ่าเชื้อภายในอาคาร
สหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยบรูพา

40,000.00 5/6/2563 PR0300063060009 1

15 0205539006796 บริษทั เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือแบตเตอร่ี Notebook คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

2,500.00 8/6/2563 PR0300063060012 1

16 3200100853482 นางสาวจิณหจ์ุฑา  รัตติกาลสุขะ ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารเล่มประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2562

6,000.00 11/6/2563 PR0300063060035 1

17 0105520018901 บริษทั มิตซูบชิิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

ขออนุมัติจัดซ้ือฝาครอบปุ่มกดลิฟต์ 2,947.85 11/6/2563 PR0300063060034 1



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงนิรวม เหตุผล
.(1) เลขประจ ำตัวประชำชน .(3) .(4) ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง สนับสนุน

.(2) .(5) (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

วันที่ เลขที่

18 1200100093490 นายสิทธโิชค ฤทธิรุ่์งอรุณ ขออนุมัติจัดจ้างเหมาติดสต๊ิกเกอร์ภายในลิฟท์
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

16,000.00 15/6/2563 PO0300063060002 1

19 023555002196 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วนั 
เพรส แอนด์ ซัพพลาย

ขออนุมัติจัดจ้างท าวารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง
 บรูพา ปทีี่ 8 ฉบบัที่ 1 คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

17,400.00 16/6/2563 PO0300063060003 1

20 0205549005466 บริษทั สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด

ขออนุมัติจ้างเหมาล้างเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 
145 เคร่ือง

113,848.00 18/6/2563 PO0300063060004 1

21 3200100853482 น.ส.จิณหจ์ุฑา  รัตติกาลสุขะ ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจ าเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

22,000.00 22/6/2563 PO0300063060005 1

22 0994000165668 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ขออนุมัติค่าบริการระบบวารสารออนไลน์ของ
ระบบ ThaiJo2.0 (วารสารเศรษฐศาสตร์
การเมืองบรูพา)

10,700.00 22/6/2563 PR0300063060047 1

23 0107551000134 บริษทั ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงานของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

14,210.25 24/6/2563 PO0300063060006 1

24 0105556196744 บริษทั คลีนเวฟ จ ากัด ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซักพรม (อาคาร
วทิยาลัยการบริหารรัฐกิจ)

63,558.00 25/6/2563 PO0300063060008 1

25 0105520018901 บริษทั มิตซูบชิิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
อาคาร ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์ (วทิยาลัยการ
บริหารรัฐกิจ) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

62,595.00 25/6/2563 PO0300063060007 1

26 0105558199988 บริษทั กฤษณะภคั จ ากัด ขออนุมัติจ้างเหมาตรวจเช็คเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ 
(Generator) อาคารวทิยาลัยการบริหารรัฐกิจ

99,000.00 29/6/2563 PO0300063060009 1

รวมทั้งสิ้น 703,230.79

(เจ็ดแสนสำมพันสองร้อยสำมสิบบำทเจ็ดสิบเก้ำสตำงค์)



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงนิรวม เหตุผล
.(1) เลขประจ ำตัวประชำชน .(3) .(4) ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง สนับสนุน

.(2) .(5) (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

วันที่ เลขที่

1
2
3
4 หมายถึง  การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

เหตุผลกำรสนับสนุน
หมายถึง  การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวนัที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเวน้การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
หมายถึง  การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
หมายถึง  การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวนิิจฉัยเร่ืองปญัหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวนัที่ 9 มีนาคม 2561


