รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระสำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมำสที่ 2 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึง มีนำคม พ.ศ. 2565)
คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้เสียภำษี/
ชื่อผู้ประกอบกำร
(1) เลขประจำตัวประชำชน
(3)
(2)
1 0205548013473 บริษัท แอลพีพี อนันตทรัพย์
จำกัด
.

.

รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง
(4)
.

.

จำนวนเงินรวม
เอกสำรอ้ำงอิง (6)
ที่จัดซื้อจัดจ้ำง
วันที่
เลขที่
(5)
1,936.70 1/5/2565
PR0300065010010
.

ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องตรวจจับควัน และ
แบตเตอรี่

2

0205548013473

บริษัท เจ อิเล็คทริค จำกัด

ขออนุมัติซ่อมแซมและบำรุงรักษำปั๊มน้ำดำดฟ้ำ
คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์

3

3500500257671

ร้ำนเกษมไดนำโม

ขออนุมัติซื้อน้ำกลั่น

4

0205554023566

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์
แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

5

0205558003012

6

3100600128486

เหตุผล
สนับสนุน
(7)
1

18,393.30 1/5/2565

PO0300065010002

1

240.00 1/5/2565

PR0300065010013

1

ขออนุมัติจัดจ้ำงทำป้ำยสแตนดี้ภำควิชำรัฐ
ประศำสนศำสตร์ (โครงกำร ''แสดงควำมยินดี
กับบัณฑิตใหม่ คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์''
ประจำปีกำรศึกษำ 2561 และประจำปี
กำรศึกษำ 2562 ในวันที่ 19-21 มกรำคม
2565)

23,000.00 1/7/2565

PO0300065010008

1

บริษัท ลำร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเท
นเมนท์ จำกัด

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดทำซุ้มแสดงควำมยินดีกับ
บัณฑิตภำควิชำรัฐศำสตร์ โครงกำรแสดงควำม
ยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะรัฐศำสตร์และ
นิติศำสตร์

15,500.00 1/7/2565

PO0300065010006

1

นำงสำววฤณดำ จิรำพงศ์

ขออนุมัติจัดซื้อชุดตรวจ ATK โครงกำรแสดง
ควำมยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะรัฐศำสตร์และ
นิติศำสตร์

12,000.00 1/7/2565

PO0300065010010

1

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้เสียภำษี/
ชื่อผู้ประกอบกำร
(1) เลขประจำตัวประชำชน
(3)
(2)
7 1200100111358 นำงสำวจุฑำมำศ โพธิ์สุวรรณ
.

.

รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง
(4)
.

.

8

1200100093490

นำยสิทธิโชค ฤทธิ์รุ่งอรุณ

9

5640100017431

ร้ำนแพรวำ ม่ำนน้ำ ชลบุรี

10

จำนวนเงินรวม
เอกสำรอ้ำงอิง (6)
ที่จัดซื้อจัดจ้ำง
วันที่
เลขที่
(5)
64,000.00 1/7/2565
PO0300065010009
.

ขออนุมัติจัดซื้อชุดตรวจ ATK โครงกำรแสดง
ควำมยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะรัฐศำสตร์และ
นิติศำสตร์
ขออนุมัติจัดจ้ำงทำป้ำยแสดงควำมยินดีกับ
บัณฑิต (โครงกำร ''แสดงควำมยินดีกับบัณฑิต
ใหม่ คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์'' ประจำปี
กำรศึกษำ 2561 และประจำปีกำรศึกษำ
2562 ในวันที่ 19-21 มกรำคม 2565)

เหตุผล
สนับสนุน
(7)
1

4,200.00 1/7/2565

PR0300065010047

1

ขออนุมัติจัดซื้อชุดน้ำล้น 5 ระดับพร้อม
อุปกรณ์ตกแต่ง โครงกำรแสดงควำมยินดีกับ
บัณฑิตใหม่ คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์

12,000.00 1/7/2565

PO0300065010011

1

0205559033721

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จำกัด ขออนุมัติจัดซื้อเทปผ้ำ โครงกำรแสดงควำม
ยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะรัฐศำสตร์และ
นิติศำสตร์

900.00 1/7/2565

PR0300065010049

1

11

1200100093490

นำยสิทธิโชค ฤทธิ์รุ่งอรุณ

ขออนุมัติจัดจ้ำงทำป้ำยไวนิล คณะรัฐศำสตร์
และนิติศำสตร์

1,400.00 2/1/2565

PR0300065020001

1

12

3200200682728

นำยโกมล ฤทธิ์งำม

ขออนุมัติจ้ำงเหมำยำนพำหนะ รถตู้ปรับอำกำศ
(โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร ''กำรทบทวน
ค่ำนิยมและวิสัยทัศน์คณะรัฐศำสตร์และ
นิติศำสตร์ เพื่อพัฒนำโครงสร้ำงองค์กรตำมหลัก
EdPEx ประจำปีงบประมำณ 2565 ในวันที่
11-13 กุมภำพันธ์ 2565)

30,000.00 2/2/2565

PO0300065020001

1

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้เสียภำษี/
ชื่อผู้ประกอบกำร
รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง
(1) เลขประจำตัวประชำชน
(3)
(4)
(2)
13 0205559021758 บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จำกัด ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงกำรสัมมนำ
เชิงปฏิบัติกำร ณ เกำะช้ำง จ.ตรำด วันที่
11-13 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565
.

.

.

.

14

0203525000969

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ทรำยทอง ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง คณะรัฐศำสตร์
และนิติศำสตร์

15

0205546011821

16

จำนวนเงินรวม
เอกสำรอ้ำงอิง (6)
ที่จัดซื้อจัดจ้ำง
วันที่
เลขที่
(5)
4,000.00 2/2/2565
PR0300065020006
.

เหตุผล
สนับสนุน
(7)
1

200.00 2/2/2565

PR0300065020007

1

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรด ขออนุมัติจัดซื้อถังขยะ คณะรัฐศำสตร์และ
ดิ้ง จำกัด
นิติศำสตร์

4,012.50 2/3/2565

PR0300065020015

1

3200100622022

ร้ำนแม่ประภำสังฆภัณฑ์

3,150.00 2/4/2565

PR0300065020021

1

17

3200100622022

ครัวลุงเปี๊ยก, ร้ำนลูกไม้ไหว้พระ ขออนุมัติจัดซื้ออำหำรคำวและขนม ผลไม้
และร้ำนแม่ประภำสังฆภัณฑ์
ดอกไม้ ธูป และเทียน โครงกำรทำบุญ ''วัน
คล้ำยวันสถำปนำคณะรัฐสำสตร์และนิติศำสตร์''
ณ คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ วันที่ 9
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565

1,900.00 2/4/2565

PR0300065020023

1

18

3200101236517

ครัวลุงเปี๊ยก

4,500.00 2/4/2565

PR0300065020026

1

19

0203525000969

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ทรำยทอง ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง คณะรัฐศำสตร์
และนิติศำสตร์

1,000.00 2/4/2565

PR0300065020030

1

20

3200200245426

ร้ำน ชลบุรี ไทลิสซิ่ง

PR0300065020070

1

ขออนุมัติจัดซื้อชุดสังฆทำน โครงกำรทำบุญ ''
วันคล้ำยวันสถำปนำคณะรัฐศำสตร์และ
นิติศำสตร์'' ณ คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์
วันที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565

ขออนุมัติจัดซื้ออำหำรเลี้ยงพระ (ปิ่นโต)
โครงกำรทำบุญ ''วันคล้ำยวันสถำปนำคณะ
รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์'' ณ คณะรัฐศำสตร์
และนิติศำสตร์ วันที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565

ขออนุมัติจัดจ้ำงบริกำรล้ำงรถตู้ปรับอำกำศ
ทะเบียน นง 7991 ชลบุรี

260.00 2/10/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้เสียภำษี/
ชื่อผู้ประกอบกำร
(1) เลขประจำตัวประชำชน
(3)
(2)
21 0105553079038 บริษัท แคนนอน เพสท์ เมเนจ
เม้นท์ จำกัด
.

.

รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง
(4)
.

.

จำนวนเงินรวม
เอกสำรอ้ำงอิง (6)
ที่จัดซื้อจัดจ้ำง
วันที่
เลขที่
(5)
31,426.00 2/21/2565 PR0300065020085
.

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรฉีดพ่นยำฆ่ำเชื้อ
ภำยในอำคำรสหศึกษำ คณะรัฐศำสตร์และ
นิติศำสตร์ 1

22

0205559021758

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จำกัด ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (สำหรับรับ-ส่ง
คณบดี ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ เข้ำร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติกำร ''ควำมสุจริตทำงวิชำกำรอย่ำง
สมำนฉันท์'' ณ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ในวันที่
22-24 กุมภำพันธ์ 2565)

23

0105537143215

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงำนของคณะ
รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์

24

0205558034911

บริษัท แอลพีพี อนันตทรัพย์
จำกัด

25

1360600106077

ร้ำนสุภรณ์ทิพย์

26

0205546011821

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์
รดดิ้ง จำกัด

27

0205559021758

บริษัท ปิโตรเลี่ยม 2016 จำกัด ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

28

1349900067275

ร้ำนบริบำลเภสัข

29

0107551000029

เหตุผล
สนับสนุน
(7)
1

1,000.00 2/21/2565

PR0300065020086

1

23,841.47 2/28/2565

PO0300065020003

1

ขออนุมัติจัดซื้อแผงกั้นจรำจร คณะรัฐศำสตร์
และนิติศำสตร์

1,926.00 2/28/2565

PR0300065020107

1

ขออนุมัติจัดซื้อน้ำดื่มของคณะรัฐศำสตร์และ
นิติศำสตร์

3,500.00 2/28/2565

PR0300065020103

1

1,203.75 3/1/2565

PR0300065030012

1

200.00 3/2/2565

PR0300065030017

1

ขออนุมัติจัดซื้อยำสำมัญประจำบ้ำนของคณะ
รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์

2,750.00 3/2/2565

PR0300065030021

1

บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำท์ จำกัด ขออนุมัติจัดซื้อสีทำถนน ทินเนอร์ และแปรง
(มหำชน)
ทำสี คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์

1,242.00 3/3/2565

PR0300065030036

1

เท ขออนุมัติจัดซื้อถุงขยะของคณะรัฐศำสตร์และ
นิติศำสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้เสียภำษี/
ชื่อผู้ประกอบกำร
รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง
(1) เลขประจำตัวประชำชน
(3)
(4)
(2)
30 0205559021758 บริษัท ปิโตรเลี่ยม 2016 จำกัด ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (โครงกำรศึกษำ
ดูงำนของนิสิตในระดับหลักสูตรปริญญำตรี
หลักสูตรรัฐประศำสตรศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำกำรบริหำรงำนท้องถิ่น ประจำปี
กำรศึกษำ 2564 ในวันที่ 5-6 มีนำคม พ.ศ.
2565 ณ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลถ้ำรงค์
และชุมชนถ้ำรงค์ อำเภอบ้ำนลำด จังหวัด
เพชรบุรี)
.

.

.

.

จำนวนเงินรวม
เอกสำรอ้ำงอิง (6)
ที่จัดซื้อจัดจ้ำง
วันที่
เลขที่
(5)
3,000.00 3/3/2565
PR0300065030039
.

เหตุผล
สนับสนุน
(7)
1

31

0205548013473

บริษัท เจ อิเล็คทริค จำกัด

ขออนุมัติจัดจ้ำงเปลี่ยนใบพัดปั๊มน้ำพร้อมติดตั้ง

5,885.00 3/7/2565

PR0300065030052

1

32

'1200100093490

นำยสิทธิโชค ฤทธิ์รุ่งอรุณ

ขออนุมัติจัดจ้ำงทำป้ำยพำสวูดของคณะ
รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์

3,000.00 3/7/2565

PR0300065030053

1

33

3101900368548

วินเทค พริ้น

ขออนุมัติจัดซื้อ RAM และ Harddisk คณะ
รัฐศำสตร์และนิติศำสตร์

37,590.00 3/21/2565

PO0300065030001

1

34

3101900368548

วินเทค พริ้น

ขออนุมัติจัดซื้อสำยสเตอริโอ

780.00 3/21/2565

PR0300065030057

1

35

0205559021758

บริษัท ปิโตรเลี่ยม 2016 จำกัด ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ไปทำควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร และประชำสัมพันธ์
โครงกำรอบรมหลักสูตรของคณะฯ ณ
มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี ในวันที่
23-24 มีนำคม 2565)

2,000.00 3/22/2565

PR0300065030062

1

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้เสียภำษี/
ชื่อผู้ประกอบกำร
รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง
(1) เลขประจำตัวประชำชน
(3)
(4)
(2)
36 0205559021758 บริษัท ปิโตรเลี่ยม 2016 จำกัด ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ไปประสำนงำน
วิชำกำรคณะฯ และมหำวิทยำลัยบูรพำ ณ
สถำนเอกอัครรำชทูตอิสรำเอลประจำประเทศ
ไทย กรุงเทพมหำนคร ในวันที่ 30 มีนำคม
2565)
.

.

.

.

จำนวนเงินรวม
เอกสำรอ้ำงอิง (6)
ที่จัดซื้อจัดจ้ำง
วันที่
เลขที่
(5)
2,000.00 3/22/2565 PR0300065030063
.

เหตุผล
สนับสนุน
(7)
1

37

1209700525917

ร้ำนทเวนตี้ ชอป

ขออนุมัติจัดซื้อขวดฉีดสเปร์ย (โครงกำร
ดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำน
รำชกำรทั่วไปของกรมคุมประพฤติ ระหว่ำงวันที่
1 – 2 เมษำยน
พ.ศ. 2565)

1,000.00 3/28/2565

โครงกำรบริกำรวิชำกำร

1

38

1209900001938

ร้ำนคลังยำ

2,390.00 3/28/2565

โครงกำรบริกำรวิชำกำร

1

39

0203544000961

หจก.เก้ำหลักเฟอร์นิเจอร์

ขออนุมัติจัดซื้อถุงมือ, แอลกอฮอล์ และ
หน้ำกำกอนำมัย (โครงกำรดำเนินกำรสรรหำ
และเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทั่วไปของกรม
ขออนุมัติจัดซื้อโซฟำ, โต๊ะ, ชั้นวำงของ และชั้น
วำงโทรทัศน์ คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์

51,000.00 3/31/2565

PO0300065030002

1

40

3200100609492

ร้ำนกฤษณ์ อีเลคทริค

4,280.00 3/31/2565

PR0300065030088

1

41

0205559020174

บริษัท ว.พำณิช กรุ๊ป จำกัด

โครงกำรบริกำรวิชำกำร

1

ขออนุมัติจัดซื้อแค๊ปคำปำซิเตอร์รัน ขนำด
25+1.5 450V, ขนำด 40+2.5 450V
และขนำด 55+3.5 450V
ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์จัดบอร์ด (โครงกำร
ดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำน
รำชกำรทั่วไปของกรมคุมประพฤติ ระหว่ำงวันที่
1 – 2 เมษำยน พ.ศ. 2565)

390.00 3/31/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้เสียภำษี/
ชื่อผู้ประกอบกำร
รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง
(1) เลขประจำตัวประชำชน
(3)
(4)
(2)
42 0115539007084 บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย ขออนุมัติจัดซื้อ ATK (โครงกำรดำเนินกำรสรร
) จำกัด
หำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทั่วไปของ
กรมคุมประพฤติ ระหว่ำงวันที่ 1 – 2 เมษำยน
พ.ศ. 2565)
.

.

.

.

จำนวนเงินรวม
เอกสำรอ้ำงอิง (6)
ที่จัดซื้อจัดจ้ำง
วันที่
เลขที่
(5)
3,450.00 3/31/2565 โครงกำรบริกำรวิชำกำร
.

รวมทั้งสิ้น
386,446.72
(สำมแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบหกบำทเจ็ดสิบสองสตำงค์)

เหตุผลกำรสนับสนุน
1 หมำยถึง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2560 ยกเว้นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
2 หมำยถึง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
3 หมำยถึง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยเรื่องปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนำคม 2561
4 หมำยถึง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจำก 1 - 3

เหตุผล
สนับสนุน
(7)
1

