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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื 

ประจ าไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี                  
/บัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวมที ่
จัดซ้ือจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผล
สนับสนุน PO Number PO Document Date 

1.10.2562 0105556196744 บริษัท คลีนเวฟ จ ำกัด จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด อำคำร 28 ส ำนักทดสอบ
ฯ จ ำนวน 12 เดือน 

186,360.00 3000015611 1.10.2562 1 

9.10.2562 0107537002478 บริษัท เทเวศประกันภยั จ ำกัด                ซ้ือประกันภยั พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจำก
รถยนต์ รถยนต์ตู้ ยี่หอ้ โตโยต้ำ ทะเบียนรถ        

ฮจ -2503 หมำยเลขครุภัณฑ์ 2310-006-006     
จ ำนวน 1 คัน 

1,099.96 บำท อว 8727.1(1)/258 9.10.2562 1 

11.10.2562 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด              ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ 
Multifuntion เลเซอร์หรือLED สี จ ำนวน 2 เครื่อง 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขำว-ด ำ แบบที่ 2                  
จ ำนวน 2 เครื่อง) 

59,920.00 บำท 3000016447 11.10.2562 1 

11.10.2562 0103552027466 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดปรว ี
 

ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร ่(เครื่องบันทึกภำพ
พร้อมกล้องวงจรปิด จ ำนวน 2 ชุด) 

94,160.00 บำท 3000018363 11.10.2562 1 

16.10.2562 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด              ซ้ือหมึกพิมพ ์ยี่หอ้ RICOH รุ่น SP6330N         
จ ำนวน 1 กล่อง 

10,058.00 บำท 3000015512 16.10.2562 1 

21.10.2562 3100901977075 ร้ำนรอยัลฟลอร่ำ รำชพฤกษ์    ซ้ือแจกันดอกไม้ประดิษฐ ์
 จ ำนวน 1 แจกัน (บัณฑิตวิทยำลัย) 

700.00 บำท อว 8727.1(1)/ 
305 

21.10.2562 1 

21.10.2562 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด              จ้ำงพิมพ์เอกสำร ขนำด เอ4 
 จ ำนวน 73,116 แผ่น 

25,590.60 บำท 3000016358 21.10.2562 1 

25.10.2562 0994000158181 ร้ำนสวัสดิกำรมหำวิทยำลัย                 
ศรีนครินทรวิโรฒ                      

ซ้ือของที่ระลึก (เสื้อโปโลSWU) เพื่อมอบให้ 
มหำวิทยำลัยภูมินทฺร์ ประเทศกัมพูชำ                

จ ำนวน 7 ตัว 

2,443.00 บำท อว 8727.1(1)/ 
311 

25.10.2562 1 

28.10.2562 0105553007177 บริษัท ทริปเปิล เอส ซิสเต็ม 
จ ำกัด  

ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำร ขนำด เอ3 80 แกรม             
จ ำนวน 100 รีม 

20,330.00 บำท ศธ.ทส. 302/2562 28.10.2562 1 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื 
ประจ าไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี                  
/บัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวมที ่
จัดซ้ือจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผล
สนับสนุน PO Number PO Document Date 

28.10.2562 0105535056498 บริษัท ยูเอฟโอ จ ำกัด  ซ้ือหมึกสีด ำ ยี่ห้อ ริโซ่กรำฟ รุ่น RZ-1070 จ ำนวน 
10 หลอด 

10,700.00 บำท ศธ.ทส.303/2562 28.10.2563 1 

28.10.2562 0103552027466 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดปรว ี
 

ซ้ือลวดเย็บกระดำษใช้กับเครื่องเย็บ-พับ อัตโนมัติ 
ยี่ห้อ ดโูปร รุ่น DBM-120 จ ำนวน 20 ตลับ 

11,770.00 บำท ศธ.ทส.304/2562 28.10.2563 1 

28.10.2562 0215559003130 บริษัท จำร์กฤช จ ำกัด     
       

จ้ำงท ำโปรแกรมทดสอบระดับสมรรถภำพทำง
ภำษำไทย จ ำนวน 1 โปรแกรม  

465,450.00 บำท สัญญำจ้ำง เลขที่     
ทส.01/2562 

28.10.2562 1 

29.10.2562 0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด                    จ้ำงเหมำรถยนต์ขนส่ง ขนำด 6 ล้อหลังคำสูง 
(ทะเบียนรถ 52-7371 กรุงเทพฯ) จ ำนวน 1 คัน 

4,900.00 บำท อว8727.1(1)/ 
322 

29.10.2562 1 

31.10.2562 0105526013480 บริษัท สหธุรกจิ จ ำกัด 
 

ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องแสกนนเนอร์ 
จ ำนวน 1 เครื่อง, เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขำว-ด ำ แบบ

ที่ 2 จ ำนวน 4 เครื่อง) 

86,991.00 บำท 3000016605 30.10.2562 1 

31.10.2562 3100900762334 นำยชยกร  จันทร์รวม 
 

จ้ำงเหมำรถยนต์ตู้เดินทำงไป-กลับ มศว ไป        
จ.เชียงรำย พะเยำ, แพร่ อุตรดิตถ ์และพิษณุโลก 

วันที่ 24-29 พ.ย.62 ระยะเวลำ 6 วัน ค่ำจ้ำงวันละ 
4,500.00 บำท จ ำนวน 1 คัน 

(ทะเบียนรถ ฮข-8133 กรุงเทพฯ) 

27,000.00 บำท ศธ.ทส.
323(1)/2562 

31.10.2562 1 

31.10.2562 3100900058289 นำยเกียรติศักดิ ์ สุขนุ่ม 
 

จ้ำงเหมำรถยนต์ตู้เดินทำงไป-กลับ มศว ไป        
จ.เชียงใหม่, ล ำพุน, ล ำปำง,สุโขทัย และ

ก ำแพงเพชร วันที่ 17-23 พ.ย.62 ระยะเวลำ 7 วัน 
ค่ำจ้ำงวันละ 4,500.00 บำท จ ำนวน 1 คัน 

(ทะเบียนรถ ฮย-1058 กรุงเทพฯ) 

31,500.00 บำท ศธ.ทส.
323(2)/2562 

31.10.2562 1 

31.10.2562 3160301114238 นำยอเนก  สิมบุตร 
 

จ้ำงเหมำรถยนต์ตู้เดินทำงไป-กลับ มศว ไป        
จ.มุกดำหำร, สกลนคร, หนองคำย, อุดรธำนี และ
ขอนแก่น วันที่ 17-22 พ.ย.62 ระยะเวลำ 6 วัน 

ค่ำจ้ำงวันละ 4,000.00 บำท จ ำนวน 1 คัน 
(ทะเบียนรถ ฮข-2592 กรุงเทพฯ) 

24,000.00 บำท ศธ.ทส.
323(3)/2562 

31.10.2562 1 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื 
ประจ าไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี                  
/บัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวมที ่
จัดซ้ือจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผล
สนับสนุน PO Number PO Document Date 

31.10.2563 3160301114238 นำยอเนก  สิมบุตร 
 

จ้ำงเหมำรถยนต์ตู้เดินทำงไป-กลับ มศว ไป        
จ.อุบลรำชธำนี, ศรีษะเกษ, สุรินทร์ และบุรีรัมย์ 

20,000.00 บำท ศธ.ทส.
323(4)/2562 

31.10.2563 1 



วันที่ 24-28 พ.ย.62 ระยะเวลำ 5 วัน ค่ำจ้ำงวันละ 
4,000.00 บำท จ ำนวน 1 คัน 

(ทะเบียนรถ ฮข-2592 กรุงเทพฯ) 
31.10.2563 3100900058289 นำยเกียรติศักดิ ์ สุขนุ่ม 

 
จ้ำงเหมำรถยนต์ตู้เดินทำงไป-กลับ มศว ไป         
จ.พิจิตร, นครสวรรค์, ชัยภูมิ, ลพบุรี,  และ

นครรำชสีมำ วันที่ 24-30 พ.ย.62 ระยะเวลำ 7 วัน  
ค่ำจ้ำงวันละ 3,500.00 บำท จ ำนวน 1 คัน 

(ทะเบียนรถ ฮย-1058 กรุงเทพฯ) 

24,500.00 บำท ศธ.ทส.
323(5)/2562 

31.10.2562 1 

31.10.2563 3251100048106 นำยประดิษฐ์  พวงพรม 
 

จ้ำงเหมำรถยนต์ตู้เดินทำงไป-กลับ มศว ไป         
จ.จันทบุรี, ระยอง, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรำ และ

ปรำจีนบุรี วันที่ 17-22 พ.ย.62 ระยะเวลำ 6 วัน 
ค่ำจ้ำงวันละ 3,000.00 บำท จ ำนวน 1 คัน 

(ทะเบียนรถ ฮฉ-6414 กรุงเทพฯ) 

18,000.00 บำท ศธ.ทส.
323(6)/2562 

31.10.2562 1 

31.10.2563 3100900762334 นำยชยกร  จันทร์รวม 
 

จ้ำงเหมำรถยนต์ตู้เดินทำงไป-กลับ มศว ไป        
จ.สระบุรี, สุพรรณบุรี,กำญจนบุรี, รำชบรุี และ

พระนครศรีอยุธยำ วันที ่18-22 พ.ย.62 ระยะเวลำ 
5 วัน ค่ำจำ้งวันละ 3,000.00 บำท จ ำนวน 1 คัน 

(ทะเบียนรถ ฮข-8133 กรุงเทพฯ) 

15,000.00 บำท ศธ.ทส.
323(7)/2562 

31.10.2562 1 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื 
ประจ าไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี                  
/บัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวมที ่
จัดซ้ือจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผล
สนับสนุน PO Number PO Document Date 

31.10.2563 3100900058289 นำยเกียรติศักดิ ์ สุขนุ่ม 
 

จ้ำงเหมำรถยนต์ตู้เดินทำงไป-กลับ มศว ไป        
จ.สุรำษฏร์ธำนี, นครศรีธรรมรำช, สงขลำ, ตรัง 
และกระบี ่วันที่ 15-21 ธ.ค.62 ระยะเวลำ 7 วัน 

ค่ำจ้ำงวันละ 4,500.00 บำท จ ำนวน 1 คัน 
(ทะเบียนรถ ฮย-1058 กรุงเทพฯ) 

31,500.00 บำท ศธ.ทส.
323(8)/2562 

31.10.2562 1 



31.10.2562 3100900762334 นำยชยกร  จันทร์รวม 
 

จ้ำงเหมำรถยนต์ตู้เดินทำงไป-กลับ มศว ไป         
จ.เพชรบุรี, ชุมพร, และประจวบคีรีขันธ ์วันที่     
12-15 พ.ย.62 ระยะเวลำ 4 วัน ค่ำจ้ำงวันละ                 

3,500.00 บำท  จ ำนวน 1 คัน 
(ทะเบียนรถ ฮข-8133 กรุงเทพฯ) 

14,000.00 บำท ศธ.ทส.
323(9)/2562 

31.10.2562 1 

31.10.2562 3100900058289 นำยเกียรติศักดิ ์ สุขนุ่ม 
 

จ้ำงเหมำรถยนต์ตู้เดินทำงไป-กลับ มศว ไป        
จ.สมุทรปรำกำร วันที่ 14 พ.ย.62 ระยะเวลำ 1 วัน 

ค่ำจ้ำงวันละ 2,500.00 บำท จ ำนวน 1 คัน 
(ทะเบียนรถ ฮย-1058 กรุงเทพฯ) 

2,500.00 บำท อว 8727.1(1)/ 
322(10) 

31.10.2562 1 

31.10.2562 0105553007177 บริษัท ทริปเปิล เอส ซิสเต็ม 
จ ำกัด 

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมกึพิมพ ์ยีห่้อ HP  
จ ำนวน 3 รำยกำร 

15,943.00 บำท 3000016971 31.10.2562 1 

7.11.2562 3480800251173 ร้ำนเอกชัยออโต้แอร ์                          จ้ำงซ่อมระบบปรับอำกำศในรถยนต ์ยี่หอ้ โตโยต้ำ 
ทะเบียนรถ ฮจ 2503 จ ำนวน 1 คัน 

17,755.00 บำท 3000015948 7/11/2562 1 

8.11.2562 0103552027466 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดปรว ี
 

ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร ่เครื่องฉำยภำพ     
3 มิติ ควำมละเอยีดไม่น้อยกว่ำ 5,000,000 พิกเซล 

จ ำนวน 2 เครื่อง 

59,385.00 บำท 3000015700 8.11.2562 1 

3.12.2562 0105537143215 บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย) 
จ ำกัด 

ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำร ขนำด เอ3 80 แกรม 
 จ ำนวน 10 กลอ่ง 

5,450.00 บำท อว8727.1(1)/ 
389 

3.12.2562 1 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื 
ประจ าไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี                  
/บัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวมที ่
จัดซ้ือจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผล
สนับสนุน PO Number PO Document Date 

3.12.2562 0105535056498 บริษัท ยูเอฟโอ จ ำกัด  
 

ซ้ือวัสดุใช้กับเครื่องพิมพ์ส ำเนำระบบดิจติอล ริโซ่
กรำฟ จ ำนวน 3 รำยกำร และหมึกเครื่องถ่ำย

เอกสำร ยีห่้อ SHARP จ ำนวน 1 รำยกำร 

19,474.00 บำท 3000017032 3.12.2562 1 

20.12.2562 0105547050309 บริษัท อำควำ-เทค อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ำกัด 

จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำเครื่องกรองน้ ำ ยี่หอ้ อำควำ-
เทค รุ่น A_T368 จ ำนวน 1 เครื่อง 

4,180.00 บำท 3000016947 20.12.2562 1 

12.12.2562 0105537143215 บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย) 
จ ำกัด 

ซ้ือวัสดุส ำนักงำน  
จ ำนวน 3 รำยกำร 

713.00 บำท อว8727.1(1)/ 
445 

12.12.2562 1 

23.12.2562 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด              จ้ำงพิมพ์เอกสำร ขนำด เอ4 จ ำนวน 10,997 แผ่น 3,848.50 บำท 3000016967 23.12.2562 1 



23.12.2562 0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด                    จ้ำงเหมำรถยนต์ขนส่ง ขนำด 6 ล้อหลังคำสูง 
พร้อมระบบไฮดรอลิค  

(ทะเบียนรถ 52-7895 กรุงเทพฯ) จ ำนวน 1 คัน 

4,900.00 บำท อว8727.1(1)/ 
463 

23.12.2562 1 

24.12.2562 3100901977075 ร้ำนรอยัลฟลอร่ำ รำชพฤกษ์   
 

ซ้ือแจกันดอกไม้สด จ ำนวน 1 แจกัน            
(ส ำนักคอมพิวเตอร์) 

700.00 บำท อว8727.1(1)/ 
464 

24.12.2562 1 

 




