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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื     

ประจ าไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี                  
/บัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวมที ่
จัดซ้ือจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผล
สนับสนุน PO Number PO Document Date 

16.7.2563 3300900761158 ร้านเลย์ปรินส์ จ้างถ่ายเอกสารและเขา้เล่มเอกสาร  
จ านวน 62 เล่ม 

2,914.00 อว8727.1(1)/ 
346 

16.7.2563 1 

3.7.2563 3521300068604 นายวิชาญ ยะทา จ้างเหมาบริการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 
จ านวน 41 เครื่อง 

24,600.00 บาท 30000021322 3.7.2563 1 

3.7.2563 3300900761158 ร้านเลย์ปรินส์ จ้างถ่ายเอกสารและเขา้เล่มเอกสาร  
โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน     

ปี 2562 ระดับคณะ  จ านวน 62 เล่ม 

3,131.00 บาท อว8727.1(1)/ 
317 

3.7.2563 1 

16.7.2563 3300900761158 ร้านเลย์ปรินส์ จ้างเข้าปกเยบ็เล่มวารสารวัดผลการศึกษาฯ  
จ านวน 75 เล่ม 

3,000.00 บาท อว8727.1(1)/ 
347 

16.7.2563 1 

17.7.2563 0105529032761 บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม   
กระดาษบางปะอิน จ ากัด 

ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 
จ านวน 2 รายการ 

16,050.00 บาท 3000022686 17.7.2563 1 

23.7.2563 0245547000297 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล      
ซินเนอร์จี จ ากัด  

ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 
 จ านวน 2 รายการ 

91,485.00 บาท 3000022732 23.7.2563 1 

24.7.2563 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด              ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมกึพิมพ ์ยีห่้อ RICOH      
รุ่น SP6330DN จ านวน 1 ตลับ 

21,938.21 บาท 3000022525 24.7.2563 1 

24.7.2563 0105539117092 บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) 
จ ากัด            

ซ้ือลวดเย็บกระดาษใช้กับเครื่องเย็บ – พับ       
ยี่ห้อ ดโูปร รุ่น DBM-120 จ านวน 48 ตลับ         

รุ่น DBM-150 จ านวน 54 ตลับ 

60,027.00 บาท 3000022545 24.7.2563 1 

31.7.2563 0113558005669 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นจอย     
โกอิ้ง ทรานสปอร์ต 

จ้างเหมารถตู้ไป-กลับ มศว-จ.ชลบุรี วันที่ 3- 5 ส.ค. 
2563 ระยะเวลา 3 วัน จ านวน 1 คัน 

9,000.00 บาท อว8727.1(1)/ 
376 

31.7.2563 1 

17.7.2563 0105553007177 บริษัท ทริปเปิล เอส ซิสเต็ม 
จ ากัด 

 

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์          
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ 

49,583.80 บาท 3000022733 17.7.2563 1 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื 



ประจ าไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี                  
/บัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวมที ่
จัดซ้ือจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผล
สนับสนุน PO Number PO Document Date 

17.7.2563 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด              ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมกึพิมพ ์ยีห่้อ RICOH      
รุ่น SPC250DN จ านวน 4 รายการ 

38,295.30 บาท 3000022548 17.7.2563 1 

23.7.2563 0105535056498 บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด  
 

ซ้ือวัสดุใช้กับเครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจติอล ยี่หอ้ 
ริโซ่กราฟ จ านวน 3 รายการ และวัสดุใช้กับเครื่อง

ถ่ายเอกสาร บี่หอ้ชาร์ป จ านวน 1 รายการ 

22,363.00 บาท 3000023029 23.7.2563 1 

24.7.2563 0105535056498 บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด  
 

จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ส าเนา ยี่หอ้  ริโซ่กราฟ 
 รุ่น RZ-1070  จ านวน 1 เครื่อง  

35,738.00 บาท 3000022735 24.7.2563 1 

24.7.2563 3521300068604 นายวิชาญ ยะทา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จ านวน 2 เครื่อง 3,700.00 บาท 3000022783 24.7.2563 1 
24.7.2563 0105553007177 บริษัท ทริปเปิล เอส ซิสเต็ม 

จ ากัด 
 

จ้างซ่อมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ยีห่้อ ธนาบุตร 
จ านวน 1 เครื่อง 

2,086.50 บาท 3000022549 24.7.2563 1 

31.7.2563 0105553007177 บริษัท ทริปเปิล เอส ซิสเต็ม 
จ ากัด 

ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 18,040.20 บาท 3000023062 31.7.2563 1 

31.7.2563 0994000159188 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ซ้ือหนังสือ จ านวน 2 รายการ 7,182.50 บาท 3000023063 31.7.2563 1 

31.7.2563 0107551000134 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ซ้ือวัสดุส านักงาน (แฟ้มต่างๆ) จ านวน 8 รายการ 22,392.96 บาท 3000023065 31.7.2563  
31.7.2563 0103552027466 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดปรว ี

 
จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด จ านวน 1 เครื่อง 12,840.00 บาท 3000023066 31.7.2563 1 

6.8.2563 0245547000297 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล      
ซินเนอร์จี จ ากัด  

ซ้ือกระดาษ ขนาด เอ3 80 แกรม 
 จ านวน 825 รีม 

167,722.50 บาท 3000023064 6.8.2563  
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื 
ประจ าไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี                  
/บัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวมที ่
จัดซ้ือจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผล
สนับสนุน PO Number PO Document Date 



7.8.2563 0733563000127 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชยกร แวน จ้างเหมารถตู้ไป-กลับ มศว ไปโรงแรม ณ เวลา     
จ.ราชบุรี วันที ่10-11 ส.ค. 2563 ระยะเวลา 2 วัน 

จ านวน 1 คัน 

6,000.00 บาท อว.8727.1(1)/  
403 

7.8.2563 1 

7.8.2563 1100400439945 ร้านทีทีเอ็ม เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ ซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 4 รายการ และวสัดุส านักงาน 
จ านวน 3 รายการ 

19,591.70 3000023070 7.8.2563 1 

26.8.2563 0245547000297 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล      
ซินเนอร์จี จ ากัด  

ซ้ือกระดาษ ขนาด เอ3 80 แกรม 
 จ านวน 50 รีม และเอ4 จ านวน 100 รมี 

20,330.00 อว.8727.1(1)/  
434 

26.8.2563 1 

26.8.2563 0105553007177 บริษัท ทริปเปิล เอส ซิสเต็ม 
จ ากัด 

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ และวัสดุ
ส านักงาน จ านวน 4 รายการ 

17,066.50 อว.8727.1(1)/  
435 

26.8.2563 1 

15.9.2563 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด              ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมกึพิมพ ์ยีห่้อ RICOH      
รุ่น SPC220S จ านวน 1 กล่อง 

1,722.70 อว.8727.1(1)/  
452 

15.9.2563 1 

15.9.2563 0105529032761 บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม
กระดาษบางปะอิน 

ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม เอ4 
จ านวน 100 รีม 

9,095.00 อว.8727.1(1)/  
454 

15.9.2563 1 

 

 

 

 

 

 

 




