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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื     
ประจ าไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี                  
/บัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวมที ่
จัดซ้ือจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผล
สนับสนุน PO Number PO Document Date 

7.5.2563 0105553007177 บริษัท ทริปเปิล เอส ซิสเต็ม 
จ ำกัด 

 

ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ APPLE               
รุ่น ME087TH/A Ser.CO2MD1PQF8J3               

ครุภัณฑ์ 7440-001-150  จ ำนวน 1 เครื่อง 

6,000.00 บำท 3000020592 7.5.2563 1 

7.5.25630 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด              จ้ำงซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยีห่้อ ริโก้ 
รุ่น SPC430DN จ ำนวน 1 เครื่อง 

6,935.74 3000020588 7.5.2563 1 

13.5.2563 0105539117092 บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) 
จ ำกัด            

ซ้ือลวดเย็บกระดำษใช้กับเครื่องเย็บ – พับ       
ยี่ห้อ ดโูปร รุ่นDBM-120 จ ำนวน 120 ตลับ 

66,000.00 บำท 3000020322 13.5.2563 1 

13.5.2563 0215554007251 บริษัท โกลบอล มำร์เก็ตติ้ง 
แอนด์ ดีไซน์ จ ำกัด    

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

96,000.00 บำท 3000020359 13.5.2563 1 

13.5.2563 0245547000297 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล      
ซินเนอร์จี จ ำกัด  

ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำรขนำด A3 80 แกรม 
จ ำนวน 900 รีม 

182,970.00 บำท 30000020355 13.5.2563 1 

13.5.2563 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด              จ้ำงซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยีห่้อ ริโก้ 
รุ่น SPC430DN จ ำนวน 1 เครื่อง 

995.10 3000020669 13.5.2563 1 

13.5.2563 0105535056498 บริษัท ยูเอฟโอ จ ำกัด  
 

ซ้ือหมึกใช้กับเครื่องพิมพ์ส ำเนำระบบดิจิตอล         
ยี่ห้อ รโิซ่กรำฟ รุ่น RZ-1070  

 จ ำนวน 10 หลอด 

32,100.00 3000020706 13.5.2563 1 

28.5.2563 0105539117092 บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) 
จ ำกัด            

จ้ำงเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเรียงเอกสำร 
ยี่ห้อ ดโูปร จ ำนวน 1 เครื่อง 

17,366.10 บำท 3000020676 28.5.2563 1 

4.6.2563 0103552027466 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดปรว ี
 

ซ้ือครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ เครื่องวัด
อุณหภูมิร่ำงกำย จ ำนวน 2 เครื่อง 

4,200.00 บำท 3000020671 4.6.2563 1 

11.6.2563 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด              จ้ำงพิมพ์เอกสำร เอ4  
 จ ำนวน 149,320 แผ่น 

52,262.00 บำท 3000021398 11.6.2563 1 

11.6.2563 0105511002797 บริษัท คอนโทรล ดำตำ้ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

จ้ำงซ่อมเครื่องอ่ำนกระดำษค ำตอบ  
จ ำนวน 2 เครื่อง 

8,881.00 บำท 3000021397 11.6.2563 1 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื 
ประจ าไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 



ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี                  
/บัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวมที ่
จัดซ้ือจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผล
สนับสนุน PO Number PO Document Date 

17.6.2563 0105553007177 บริษัท ทริปเปิล เอส ซิสเต็ม 
จ ำกัด 

ซ้ือวัสดุ จ ำนวน 4 รำยกำร 9,121.75 บำท อว.8727.1(1)/282 17.6.2563 1 

22.6.2563 - ร้ำนดอกบัวสังฆภัณฑ์ ซ้ือวัสดุสังฆภัณฑ์ จ ำนวน 4 รำยกำร 4,040.00 บำท อว.8727.1(1)/287 22.6.2563 1 
22.6.2563 0105535056498 บริษัท ยูเอฟโอ จ ำกัด  

 
ซ้ือหมึกใช้กับเครื่องถ่ำยเอกสำร ยี่ห้อ ชำร์ป  

 รุ่น AR-5631  จ ำนวน 1 หลอด 
4,922.00 [km 3000021361 22.6.2563 1 

22.6.2563 3521300068604 นำยวิชำญ  ยะทำ จ้ำงซ่อมเครื่องปรับอำกำศ จ ำนวน 4 เครื่อง 4,800.00 บำท 3000021392 22.6.2563 1 
22.6.2563 0105535056498 บริษัท ยูเอฟโอ จ ำกัด  

 
จ้ำงซ่อมเครื่องพิมพ์ส ำเนำ ยี่หอ้  ริโซ่กรำฟ 

 รุ่น RZ-1070  จ ำนวน 1 เครื่อง  
1,284.00 บำท 3000018325 29.1.2563 1 

22.6.2563 0245547000297 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซิน
เนอร์จี จ ำกัด  

ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำร ขนำด เอ3 80 แกรม        
จ ำนวน 1,200 รีม 

243,960.00 บำท 3000022126 22.6.2563 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




