
 
สรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 

ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวนัที ่
สัญญาหรือ
ข้อตกลง 

วัน/เดือน/ป ี

1 ซ้ือวัสดุ จ ำนวน 10 รำยกำร 22,701.12 22,701.12 เฉพำะเจำะจ
ง 

ร้ำนทีทีเอ็ม เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ 
รำคำที่เสนอ 22,701.12 บำท 

ร้ำนทีทีเอ็ม เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ 
รำคำที่ตกลง 22,701.12 บำท 

เป็นรำคำที่
เหมำะสม ไม่เกิน

วงเงินที่จะซื้อ 

ทส.010/2563 3/1/2563 

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมกึ
พิมพ์ ยีห่้อ RICOH รุ่น 

SPC220TNBK จ ำนวน 1 
กล่อง 

1,722.70 1,722.70 เฉพำะเจำะจ
ง 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด             
รำคำที่เสนอ 1,722.70 บำท 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด            
รำคำที่ตกลง 1,722.70 บำท 

เป็นรำคำที่
เหมำะสม ไม่เกิน

วงเงินที่จะซื้อ 

อว8727.1(1)/ 
020 

8/1/2563 

3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมกึ
พิมพ์ ยีห่้อ RICOH รุ่น 
SPC250S จ ำนวน 4 

รำยกำร 

23,561.40 23,561.40 เฉพำะเจำะจ
ง 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด             
รำคำที่เสนอ 23,561.40 บำท 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด            
รำคำที่ตกลง 23,561.40 บำท 

เป็นรำคำที่
เหมำะสม ไม่เกิน

วงเงินที่จะซื้อ 

3000018411 6/1/2563 

4 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำและซ่อม
ระบบช่วงล่ำงรถยนต์ ยี่ห้อ 
โตโยต้ำ ทะเบียนรถ ฮจ 

2503 จ ำนวน 1 คัน 

14,124.00 14,124.00 เฉพำะเจำะจ
ง 

อู่ตั้งศักดิ์สหยนต์ 
 รำคำที่เสนอ 14,124.00 บำท 

อู่ตั้งศักดิ์สหยนต์ 
 รำคำที่ตกลง 14,124.00 บำท 

เป็นรำคำที่
เหมำะสม ไม่เกิน

วงเงินที่จะซื้อ 

3000018301 16/1/2563 

5 ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำร 
(ขนำด  A3 450 รีม, ขนำด 

A4 50 รีม จ ำนวน 2 
รำยกำร 

96,567.00 96,567.00 เฉพำะเจำะจ
ง 

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี 
จ ำกัด รำคำที่เสนอ 96,567.00 บำท 

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี 
จ ำกัด รำคำที่ตกลง 96,567.00 บำท 

เป็นรำคำที่
เหมำะสม ไม่เกิน

วงเงินที่จะซื้อ 

3000018412 28/1/2563 
 

6 ซ้ือวัสดุใช้กับเครื่องพิมพ์
ส ำเนำระบบดิจิตอล ริโซ่

กรำฟ          รุ่น RZ-1070, 
MZ-770  จ ำนวน 7 

รำยกำร  

99,724.00 99,724.00 เฉพำะเจำะจ
ง 

บริษัท ยูเอฟโอ จ ำกัด  
รำคำที่เสนอ 99,724.00 บำท 

บริษัท ยูเอฟโอ จ ำกัด 
รำคำที่ตกลง 99,724.00 บำท 

เป็นรำคำที่
เหมำะสม ไม่เกิน

วงเงินที่จะซื้อ 

3000018614 2/1/2563 

7 ซ้ือวัสดุ จ ำนวน 9 รำยกำร 10,709.00 10,709.00 เฉพำะเจำะจ
ง 

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 
รำคำที่เสนอ 10,709.00 บำท 

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 
รำคำที่ตกลง 10,709.00 บำท 

เป็นรำคำที่
เหมำะสม ไม่เกิน

วงเงินที่จะซื้อ 

3000018617 20/1/2563 

 

สรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 
ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง เลขที่และวนัที ่



วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

สัญญาหรือ
ข้อตกลง 

วัน/เดือน/ป ี

8 จ้ำงซ่อมเครื่องพิมพ์ส ำเนำ      
ยี่ห้อ  ริโซ่กรำฟ  รุ่น MZ-
770  จ ำนวน 1 เครื่อง  

10,700.00 10,700.00 เฉพำะเจำะจ
ง 

บริษัท ยูเอฟโอ จ ำกัด  
รำคำที่เสนอ 10,700.00 บำท 

บริษัท ยูเอฟโอ จ ำกัด 
รำคำที่ตกลง 10,700.00 บำท 

เป็นรำคำที่
เหมำะสม ไม่เกิน

วงเงินที่จะซื้อ 

3000018325 29/1/2563 

9 ซ้ือวัสดุ จ ำนวน 46 รำยกำร 67,401.44 67,401.44 เฉพำะเจำะจ
ง 

ร้ำนทีทีเอ็ม เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ 
รำคำที่เสนอ 67,401.44 บำท 

ร้ำนทีทีเอ็ม เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ 
รำคำที่ตกลง 67,401.44 บำท 

เป็นรำคำที่
เหมำะสม ไม่เกิน

วงเงินที่จะซื้อ 

ศธ.ทส.
101/2563 

12/2/2563 

10 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมกึ
พิมพ์ เครื่องพิมพ์

คอมพิวเตอร์ ยีห่้อ HP รุ่น 
M203DN จ ำนวน 3 กล่อง 

10,047.30 10,047.30 เฉพำะเจำะจ
ง 

บริษัท ทริปเปิล เอส ซิสเต็ม จ ำกัด 
รำคำที่เสนอ 10,047.30 บำท 

บริษัท ทริปเปิล เอส ซิสเต็ม จ ำกัด 
รำคำที่ตกลง 10,047.30 บำท 

เป็นรำคำที่
เหมำะสม ไม่เกิน

วงเงินที่จะซื้อ 

ศธ.ทส.
102/2563 

12/2/2563 

11 ซ้ือวัสดุ จ ำนวน 17 รำยกำร 30,958.31 30,958.31 เฉพำะเจำะจ
ง 

ร้ำนทีทีเอ็ม เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ 
รำคำที่เสนอ 30,958.31 บำท 

ร้ำนทีทีเอ็ม เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ 
รำคำที่ตกลง 30,958.31 บำท 

เป็นรำคำที่
เหมำะสม ไม่เกิน

วงเงินที่จะซื้อ 

ศธ.ทส.
124/2563 

25/2/2563 

12 ซ้ือวัสดุ จ ำนวน 11 รำยกำร 1,372.40 1,372.40 เฉพำะเจำะจ
ง 

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด 
รำคำที่เสนอ 1,372.40 บำท 

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด 
รำคำที่ตกลง 1,372.40 บำท 

เป็นรำคำที่
เหมำะสม ไม่เกิน

วงเงินที่จะซื้อ 

อว
8727.1(1)/10

0 

12/2/2563 

13 ซ้ือวัสดุ จ ำนวน 3 รำยกำร 
(วัสดุยำฆำ่เช้ือโรคโควิด-19) 

4,645.94 4,645.94 เฉพำะเจำะจ
ง 

ร้ำนทีทีเอ็ม เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ 
รำคำที่เสนอ 4,645.94 บำท 

ร้ำนทีทีเอ็ม เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ 
รำคำที่ตกลง 4,645.94 บำท 

เป็นรำคำที่
เหมำะสม ไม่เกิน

วงเงินที่จะซื้อ 

อว
8727.1(1)/15

5 

10/3/2563 

14 ซ้ือหมึกเจลสีน้ ำเงิน               
จ ำนวน 12 ด้ำม 

399.50 399.50 เฉพำะเจำะจ
ง 

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ำกัด 
รำคำที่เสนอ 399.50 บำท 

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ำกัด 
รำคำที่ตกลง 399.50 บำท 

เป็นรำคำที่
เหมำะสม ไม่เกิน

วงเงินที่จะซื้อ 

อว
8727.1(1)/16

3 

13/3/2563 

15 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์             
หมึกพิมพ ์เครื่องพิมพ์

คอมพิวเตอร์  จ ำนวน 3 
รำยกำร 

25,316.20 25,316.20 เฉพำะเจำะจ
ง 

บริษัท ทริปเปิล เอส ซิสเต็ม จ ำกัด 
รำคำที่เสนอ 25,316.20 บำท 

บริษัท ทริปเปิล เอส ซิสเต็ม จ ำกัด 
รำคำที่ตกลง 25,316.20 บำท 

เป็นรำคำที่
เหมำะสม ไม่เกิน

วงเงินที่จะซื้อ 

3000019759 20/1/2563 

 
 

สรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 
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16 จ้ำงเปลี่ยนยำงนอกรถยนต ์
ยี่ห้อโตโยต้ำ ทะเบียนรถ ฮจ 

2503 จ ำนวน 1 คัน 

12,600.32 12,600.32 เฉพำะเจำะจ
ง 

บริษัท เม้งหยูล้ง จ ำกัด 
รำคำที่เสนอ 12,600.32 บำท 

บริษัท เม้งหยูล้ง จ ำกัด 
รำคำที่ตกลง 12,600.32 บำท 

เป็นรำคำที่
เหมำะสม ไม่เกิน

วงเงินที่จะซื้อ 

3000053892 12/3/2563 



17 จ้ำงซ่อมเครื่องเย็บกระดำษ
อัตโนมัติ ยีห่้อ ดูโปร รุ่น 

DBM-120 จ ำนวน 1 เครื่อง 

3,424.00 3,424.00 เฉพำะเจำะจ
ง 

บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จ ำกัด           
รำคำที่เสนอ 3,424.00 บำท 

บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จ ำกัด          
รำคำที่ตกลง 3,424.00 บำท 

เป็นรำคำที่
เหมำะสม ไม่เกิน

วงเงินที่จะซื้อ 

3000018352 28/1/2563 

18 ซ้ือกระเป๋ำใส่เอกสำร          
จ ำนวน 60 ใบ 

4,800.00 4,800.00 เฉพำะเจำะจ
ง 

บริษัท ศรศิริพรีเมี่ยม จ ำกัด 
รำคำที่เสนอ 4,800.00 บำท 

บริษัท ศรศิริพรีเมี่ยม จ ำกัด 
รำคำที่ตกลง 4,800.00บำท 

เป็นรำคำที่
เหมำะสม ไม่เกิน

วงเงินที่จะซื้อ 

อว
8727.1(1)/12

6 

25/2/2563 

19 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับ
งำนประมวลผล แบบที่ 1 
ยี่ห้อ HP รุ่น 280G5 MT 

จ ำนวน 4 เครื่อง 

87,740.00 87,740.00 เฉพำะเจำะจ
ง 

บริษัท สหธุรกจิ จ ำกัด 
รำคำที่เสนอ 87,740.00 บำท 

บริษัท สหธุรกจิ จ ำกัด 
รำคำที่ตกลง 87,740.00บำท 

เป็นรำคำที่
เหมำะสม ไม่เกิน

วงเงินที่จะซื้อ 

3000019440 20/3/2563 

20 ซื้อลวดเย็บกระดำษใช้กับเครื่อง
เย็บ – พับ ยี่ห้อ ดูโปร รุ่นDBM-

120 จ ำนวน 144 ตลับ 

84,744.00 84,744.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จ ำกัด           
รำคำที่เสนอ 84,744.00 บำท 

บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จ ำกัด          
รำคำที่ตกลง 84,744.00บำท 

เป็นรำคำที่เหมำะสม 
ไม่เกินวงเงินที่จะซื้อ 

3000019487 25/2/2563 

21 ซื้อกระดำษถ่ำยเอกสำร       
ขนำด เอ4 80 แกรม        

จ ำนวน 100 รีม 

9,095.00 9,095.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โรงงำนอุตสำหกรรมบำงปะอิน จ ำกัด 
รำคำที่เสนอ 9,095.00 บำท 

บริษัท โรงงำนอุตสำหกรรมบำงปะอิน จ ำกัด 
รำคำที่ตกลง 9,095.00 บำท 

เป็นรำคำที่เหมำะสม 
ไม่เกินวงเงินที่จะซื้อ 

อว
8727.1(1)/176 

20/3//2563 

22 ซื้อกระดำษถ่ำยเอกสำร       
ขนำด เอ3 80 แกรม        
จ ำนวน 1,200 รีม 

243,960.00 
 

243,960.00 
 

เฉพำะเจำะจง บริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด 
รำคำที่เสนอ  243,960.00 บำท 

บริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด 
รำคำที่ตกลง 243,960.00 บำท 

เป็นรำคำที่เหมำะสม 
ไม่เกินวงเงินที่จะซื้อ 

3000019974 5/2/2563 

23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ 
ยี่ห้อ RICOH รุ่น SP6330DN 

จ ำนวน 1 ตลับ 

10,058.00 10,058.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด             
รำคำที่เสนอ 10,058.00 บำท 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด            
รำคำที่ตกลง 10,058.00 บำท 

เป็นรำคำที่เหมำะสม 
ไม่เกินวงเงินที่จะซื้อ 

อว
8727.1(1)/100 

12/2/2563 

24 จ้ำงพิมพ์กระดำษตอบ ขนำด 
8.5X5.5 นิ้ว จ ำนวน 100,000 

แผ่น 

96,000.00 96,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โกลบอล มำร์เก็ตต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 
จ ำกัด   รำคำที่เสนอ 96,000.00 บำท 

บริษัท โกลบอล มำร์เก็ตต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 
จ ำกัด รำคำที่ตกลง 96,000.00 บำท 

เป็นรำคำที่เหมำะสม 
ไม่เกินวงเงินที่จะซื้อ 

3000020278 25/2/2563 
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25 จ้ำงท ำซองเอกสำรต่ำงๆ จ ำนวน 

3 รำยกำร 
81,740.00 81,740.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โกลบอล มำร์เก็ตต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 

จ ำกัด   รำคำที่เสนอ 81,740.00 บำท 
บริษัท โกลบอล มำร์เก็ตต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 

จ ำกัด รำคำที่ตกลง 81,740.00 บำท 
เป็นรำคำที่เหมำะสม 
ไม่เกินวงเงินที่จะซื้อ 

3000020280 25/2/2563 

26 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องพิมพ์ Multifuntion 

เลเซอร์หรือLED สี จ ำนวน 2 
เครื่อง, เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขำว-ด ำ 

แบบที่ 2 จ ำนวน 2 เครื่อง) 

53,618.77 53,618.77 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีทีเอ็ม เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ 
รำคำที่เสนอ 53,618.77 บำท 

ร้ำนทีทีเอ็ม เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ 
รำคำที่ตกลง 53,618.77  บำท 

เป็นรำคำที่เหมำะสม 
ไม่เกินวงเงินที่จะซื้อ 

อว.ทส. 
039/2563 

15/1/2563 

27 จ้ำงเหมำรถยนต์ตู้เดินทำงไป-กลับ 
มศว ไปจ.นครสวรรค์, เพชรบูรณ์,
ชัยภูมิ, นครรำชสีมำ และสระบุรี 
วันที่ 19-24 ม.ค..63 ระยะเวลำ 6 
วัน ค่ำจ้ำงวันละ 3,500.00 บำท 

จ ำนวน 1 คัน 

21,000.00 21,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็นจอย โกอิ้ง ทรำนสปอร์ต            
รำคำที่เสนอ 21,000.00 บำท 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็นจอย โกอิ้ง ทรำนสปอร์ต            
รำคำที่ตกลง 21,000.00 บำท 

เป็นรำคำที่เหมำะสม 
ไม่เกินวงเงินที่จะซื้อ 

3000018254 16/1/2563 



(ทะเบียนรถ ฮท-3599 กรุงเทพฯ) 
28 ซื้อกระดำษถ่ำยเอกสำร  

ขนำด  A3  จ ำนวน 1,200 รีม 
243,960.00 243,960.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ  243,960.00 บำท 
บริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด 

รำคำที่ตกลง 243,960.00 บำท 
เป็นรำคำที่เหมำะสม 
ไม่เกินวงเงินที่จะซื้อ 

3000019974 5/2/2563 

          
 




