


1 0105546095724 บรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ ำกัด กลอ่งส ำเร็จรปู จ ำนวน 40 กลอ่ง 480.00                20-ต.ค.-64 B02014000203016 1

2 0105537143215 บรษัิท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด เครือ่งคดิเลข จ ำนวน 6 เครือ่ง 2,700.00             03-พ.ย.-64 SI211105498 1

3 0105535080151 บรษัิท พ ีอำร ์พ ีคอมพวิเตอร ์
จ ำกัด

เครือ่งส ำรองไฟ จ ำนวน 15 เครือ่ง 31,297.50           10-พ.ย.-64 64000499 1

4 0105535095230 บรษัิท เวลิดไ์วด ์เทรด ไทย 
จ ำกัด

เครือ่งวัดสแีบบพกพำ แขวงคลองเตย
เหนอื เขตวัฒนำ กรงุเทพมหำนคร 
จ ำนวน 1 เครือ่ง

69,550.00           11-พ.ย.-64 IV6411-116 1

5 0105535095230 บรษัิท เวลิดไ์วด ์เทรด ไทย 
จ ำกัด

เครือ่งวัดคำ่แอคตวิติีข้องน ้ำ แขวง
คลองเตยเหนอื เขตวัฒนำ 
กรงุเทพมหำนคร จ ำนวน 2 เครือ่ง

35,200.00           11-พ.ย.-64 IV6411-068 1

6 0103552027466 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ปรวี ระบบเครอืขำ่ยสญัญำณ แขวง
คลองเตยเหนอื เขตวัฒนำ 
กรงุเทพมหำนคร จ ำนวน 1 ระบบ

33,000.00           11-พ.ย.-64 2564/0146 1

7 0745556006621 บรษัิท พ ีเอ็น พ ีซำยเอ็นซ ์
จ ำกัด

เครือ่งมอืวัดควำมหวำนแบบพกพำ 
แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนำ 
กรงุเทพมหำนคร จ ำนวน 2 เครือ่ง

19,153.00           18-พ.ย.-64 INV202111020 1

8 0013551009776 บรษัิท แซนตำ้ เทคโนโลย ีจ ำกัด ชดุเครือ่งวัดอณุหภมูแิละควำมชืน้ 
แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนำ 
กรงุเทพมหำนคร จ ำนวน 5 ชดุ

16,200.00 24-พ.ย.-64 IV21-110077 1

9 0103558014617 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด 175 ซัพพลำย หมกึพมิพ ์จ ำนวน 5 รำยกำร 36,690.30 07-ธ.ค.-64 640189 1

10 0125545007503 บรษัิท ซำยนล์ชูัน่ จ ำกัด เครือ่งลำ้งควำมถีส่งู แขวงคลองเตย
เหนอื เขตวัฒนำ กรงุเทพมหำนคร 
จ ำนวน 1 เครือ่ง

20,000.00 07-พ.ย.-64 DO6412-0028 1

11 0103552027466 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ปรวี เครือ่งมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดับ 
XGA ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 2,500 ANSI 

Lumens แขวงคลองเตยเหนอื เขต
วัฒนำ กรงุเทพมหำนคร จ ำนวน

55,212.00 18/10/2564 2564/0142 1

 จ ำนวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจำ้ง  (5)

เอกสำรอำ้งองิ (6)

วนัที่ เลขที่

รำยละเอยีดแนบทำ้ยประกำศผลผูช้นะกำรจดัซือ้จดัจำ้งหรอืผูท้ ีไ่ดร้บักำรคดัเลอืก และสำระส ำคญัของสญัญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื

ประจ ำไตรมำสที ่1 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ.2564 ถงึ เดอืน ธนัวำคม พ.ศ.2564)

คณะวทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ล ำดบัที ่(1)

เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ/ี 

 เลขประจ ำตวัประชำชน

   (2)
    ชือ่ผูป้ระกอบกำร  (3)     รำยกำรพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจำ้ง   (4)

เหตผุล

สนบัสนนุ

(7)



 จ ำนวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจำ้ง  (5)

เอกสำรอำ้งองิ (6)

วนัที่ เลขที่

รำยละเอยีดแนบทำ้ยประกำศผลผูช้นะกำรจดัซือ้จดัจำ้งหรอืผูท้ ีไ่ดร้บักำรคดัเลอืก และสำระส ำคญัของสญัญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื

ประจ ำไตรมำสที ่1 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ.2564 ถงึ เดอืน ธนัวำคม พ.ศ.2564)

คณะวทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ล ำดบัที ่(1)

เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ/ี 

 เลขประจ ำตวัประชำชน

   (2)
    ชือ่ผูป้ระกอบกำร  (3)     รำยกำรพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจำ้ง   (4)

เหตผุล

สนบัสนนุ

(7)

12 0105535036021 บรษัิท มัลตมิเีดยี เทคโนโลยี ่
จ ำกัด

ระบบหอ้งประชมุอัจฉรยิะ (Smart 

Meeting Classroom) แขวงคลองเตย
เหนอื เขตวัฒนำ กรงุเทพมหนคร 
จ ำนวน 1 ระบบ

107,000.00 18/10/2564 2021110095 1

13 0105552009427 บรษัิท ไวสไ์ลฟ์ จ ำกัด เครือ่งคอพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส ำหรังบงำน
ประมวลผล แขวงคลองเตยเหนอื
เขตวัฒนำ กรงุเทพมหำนคร จ ำนวน 5 

เครือ่ง

109,675.00         18/10/2564 IV2111001 1

14 0103552027466 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ปรวี เครือ่งฉำยภำพวัตถ ุ3 มติ ิแขวง
คลองเตย
เหนอื เขตวัฒนำ กรงุเทพมหำนคร

63,986.00           18/10/2564 2564/0144 1

15 0105552009427 บรษัิท ไวสไ์ลฟ์ จ ำกัด เครือ่งพมิพ ์Multifumction เลเซอร์
หรอื LED ส ีแขวงคลองเตยเหนอื 
เขตวัฒนำ
กรงุเทพมหำนคร

14,980.00           18/10/2564 IV2111080 1

16 0105535041822 บรษัิท แบงเทรดดิง้ 1992 จ ำกัด เครือ่งป่ันตกตะกอนขนำดเล็ก แขวง
คลองเตยเหนอื เขตวัฒนำ 
กรงุเทพมหำนคร

9,100.00             18/10/2564 L64-18533 1

17 1015528024811 บรษัิท ธรีะเทรดดิง้ จ ำกัด ชุดุเครือ่งเพิม่ปรมิำณสำรพันธกุรรม
พรอ้มอปุกรณ์ แขวงคลองเตยเหนอื 
เขตวัฒนำ กรงุเทพมหำนคร

200,000.00 19/10/2564 4501.1164 1

18 0105535041822 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด สไมล ์ชอ๊ป ชดุกำรเรยีนกำรสอนแบบ Active 

Learning แขวงคลองเตยเหนอื เขต
วัฒนำ กรงุเทพมหำนคร จ ำนวน 1 ชดุ

146,300.00 19/10/2564 SmS13035 1

19 0105560096821 บรษัิท แสงปัญญำ พำณชิย ์
จ ำกัด

เครือ่งท ำน ้ำรอ้น-น ้ำเย็น แบบตอ่ทอ่ 
ขนำด 2 กอ๊ก แขวงคลองเตยเหนอื 
เขตวัฒนำ กรงุเทพมหำนคร

25,000.00           25/10/2564 INV2021110017 1

20 0103552027466 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ปรวี เครือ่งมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดับ 
XGA ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 3,300 ANSI 

Lumens แขวงคลองเตยเหนอื เขต
วัฒนำ กรงุเทพมหำนคร

53393.00 25/10/2564 2564/0145 1



 จ ำนวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจำ้ง  (5)

เอกสำรอำ้งองิ (6)

วนัที่ เลขที่

รำยละเอยีดแนบทำ้ยประกำศผลผูช้นะกำรจดัซือ้จดัจำ้งหรอืผูท้ ีไ่ดร้บักำรคดัเลอืก และสำระส ำคญัของสญัญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื

ประจ ำไตรมำสที ่1 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ.2564 ถงึ เดอืน ธนัวำคม พ.ศ.2564)

คณะวทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ล ำดบัที ่(1)

เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ/ี 

 เลขประจ ำตวัประชำชน

   (2)
    ชือ่ผูป้ระกอบกำร  (3)     รำยกำรพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจำ้ง   (4)

เหตผุล

สนบัสนนุ

(7)

21 0103552027466 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ปรวี เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำดไมน่อ้ยกวำ่
800 VA แขวงคลองเตยเหนอื เขต
วัฒนำ กรงุเทพมหำนคร

22,149.00 25/10/2564 2564/0143 1

22 0103552027466 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ปรวี เครือ่งพิมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขำวด ำ 
(18 หนำ้/นำท ีแขวงคลองเตยเหนอื 
เขตวัฒนำ กรงุเทพมหำนคร

5,189.50 26/10/2564 2564/0154 1

23 0105538115118 บรษัิท โอเพน่ เทค จ ำกัด ชดุกำรเรยีนรูบ้อรด์ไมโครคอนโทรล
ขนำดเล็ก แขวงคลองเตยเหนอื เขต
วัฒนำ กรงุเทพมหำนคร

140,000.00 26/10/2564 SI002/6412008 1

24 0135554002420 บรษัิท กติตสิทิธิ ์เอ็นเตอรไ์พรส์

 จ ำกัด
เครือ่งวัดคำ่ควำมเป็นกรด ดำ่ง แบบ
ตัง้โตะ๊ จ ำนวน 1 เครือ่ง

17,700.00 11/11/2564 21-562 1

25 0105552009427 บรษัิท ไวสไ์ลฟ์ จ ำกัด เครือ่งเลน่สือ่ดจิทัิลส ำหรับหอ้งเรยีน 9500.00 12/11/2564 IV2112029 1

26 0105544059011 บรษัิท ออฟฟิเชยีล อคีวปิเมน้ท์
 แมนูแฟค
เจอริง่ จ ำกัด

เกำ้อีป้ฏบิัตกิำร แขวงคลองเตยเหนอื 
เขตวัฒนำ
กรงุเทพมหำนคร

470000.00 13/11/2564 IV2111151 1

27 0105546074786 บรษัิท พำรำไซแอนตฟิิค จ ำกัด ชดุเครือ่งวัดคำ่กำรดดูกลนืแสงของ
สำรละลำย แขวงคลองเตยเหนอื เขต
วัฒนำ กรงุเทพมหำนคร จ ำนวน  60 

ชดุ

8,590,000.00 24-ธ.ค.-64 IV2105606 1

28 0105539056689 บรษัิท เมทเลอร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

เครือ่งชัง่ทศนยิม  4 ต ำแหน่ง แขวง
คลองเตยเหนอื เขตวัฒนำ 
กรงุเทพมหำนคร จ ำนวน 11 เครือ่ง

625,000.00 08-ธ.ค.-64 791400437 1

29 0105522000669 บรษัิท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภัีณฑ ์จ ำกัด

เครือ่งกวนสำรพรอ้มใหค้วำมรอ้น 
แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนำ 
กรงุเทพมหำนคร จ ำนวน 6 เครือ่ง

144,000.00 12-พ.ย.-64 172904 1

30 0105561143726 บรษัิท ยนูคิ ไคลเมท โพรเฟส
ชนันัล แอนด ์เอ็นยเินยีริง่ จ ำ

เครือ่งลดควำมชืน้ จ ำนวน 1 เครือ่ง 37,268.10 15-พ.ย.-64 Inv6411020 1

31 0105554028615 บรษัิท เอ็ม เมเจอร ์จ ำกัด เครือ่งมลิตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดับ 
XGA ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 3,500 ANSI 

Lumens จ ำนวน 1 เครือ่ง

27,900.00 10-พ.ย.-64 INV.6411003 1



 จ ำนวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจำ้ง  (5)

เอกสำรอำ้งองิ (6)

วนัที่ เลขที่

รำยละเอยีดแนบทำ้ยประกำศผลผูช้นะกำรจดัซือ้จดัจำ้งหรอืผูท้ ีไ่ดร้บักำรคดัเลอืก และสำระส ำคญัของสญัญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื

ประจ ำไตรมำสที ่1 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ.2564 ถงึ เดอืน ธนัวำคม พ.ศ.2564)

คณะวทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ล ำดบัที ่(1)

เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ/ี 

 เลขประจ ำตวัประชำชน

   (2)
    ชือ่ผูป้ระกอบกำร  (3)     รำยกำรพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจำ้ง   (4)

เหตผุล

สนบัสนนุ

(7)

32 0105562018577 บรษัิท โกลบอล เจเนตกิส ์จ ำกัด เครือ่งชัง้ 4 ต ำแหน่ง จ ำนวน 2 เครือ่ง 73,800.00 16-พ.ย.-64 IV6411032 1

33 0105538120421 บรษัิท อัครเทรดดิง้ จ ำกัด ล ำโพงพรอ้มภำคขยำยแบบเคลือ่นที ่
ขนำด 6.5 นิว้

38,520.00 11-พ.ย.-64 IV6411061 1

34 0105538120421 บรษัิท อัครเทรดดิง้ จ ำกัด เครือ่งฉำยภำพ 3 มติิ 79,180.00 16-พ.ย.-64 IV6411034 1

35 0135553003155 บรษัิท สด เอ็นจเินยีริง่ จ ำกัด เครือ่งฟอกอำกำศ แบบฝังใตเ้พดำน 
หรอืแบบตดิผนัง หรอืแบบเคลือ่นยำ้ย
 ขนำดควำมเร็วของแรงลมระดับสงูไม่
ต ำ่กวำ่ 1,000 ซเีอฟเอ็ม แขวง
คลองเตยเหนอื  เขตวัฒนำ 
กรงุเทพมหำนคร จ ำนวน 8 เครือ่ง

440,000.00 03-ธ.ค.-64 1800 1

36 0105555150619 บรษัิท บ.ีแอล.เอส.มำรเ์ก็ตติง้ 
จ ำกัด

โทรทัศน ์แอล อ ีด ี (LED TV) แบบ 
Smart TV ระดับควำมละเอยีดจอภำพ 
 3840x2160 พกิเซล ขนำด 65 นิว้ 
แขวงคลองเตยเหนอื  เขตวัฒนำ 
กรงุเทพมหำนคร จ ำนวน 3 เครือ่ง

83,100.00 10-พ.ย.-64 IV64110229 1

37 0105535088462 บรษัิท กำญจนชำต ิจ ำกัด ตูโ้ชวพ์รอ้มไฟดำวนไ์ลท ์จ ำนวน 1 ตู ้ 6,900.00 11/11/64 6411019 1

38 0105535088462 บรษัิท กำญจนชำต ิจ ำกัด บอรด์สกัหลำดตดิประกำศ แบบตู ้
กระจก ขนำด 80 x 120 ซม. พรอ้ม

6,200.00 16/11/64 6411029 1

39 0105555150619 บรษัิท บ.ีแอล.เอส.มำรเ์ก็ตติง้ 
จ ำกัด

ตูเ้ก็บอปุกรณ์ส ำนักงำน จ ำนวน  1  ตู ้ 8,300.00 10-พ.ย.-64 IV64110229 1

40 0105535088462 บรษัิท กำญจนชำต ิจ ำกัด เกำ้อีบ้ำร ์จ ำนวน 15 ตัว 34,500.00 18-พ.ย.-64 6411032 1

41 0105535088462 บรษัิท กำญจนชำต ิจ ำกัด ตูเ้ก็บเอกสำร จ ำนวน 2 ตู ้ 10,400.00 19-พ.ย.-64 6412008 1

42 0105562018577 บรษัิท โกลบอล เจเนตกิส ์จ ำกัด พัดลมตดิเพดำน ขนำด 16 นิว้  จ ำนวน
  4  เครือ่ง

7,190.40 11-พ.ย.-64 IV6411060 1
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43 0105555150619 บรษัิท บ.ีแอล.เอส.มำรเ์ก็ตติง้ 
จ ำกัด

เครือ่งไฟฟ้ำกระชำก จ ำนวน 2 เครือ่ง 5,200.00 11-พ.ย.-64 IV64110234 1

44 0105535088462 บรษัิท กำญจนชำต ิจ ำกัด โตะ๊ขำเหล็ก จ ำนวน 4 ตัว 23,600.00 19-พ.ย.-64 6412009 1

45 0105555150619  บรษัิท บ.ีแอล.เอส.มำรเ์ก็ตติง้ 
จ ำกัด

พัดลมตดิเพดำน  ขนำด 16 นิว้ พรอ้ม
ตดิตัง้  จ ำนวน 2 ตัว

5,000.00 17/11/64 TV64110233 1

46 0107537000785 บรษัิท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 

จ ำกัด (มหำชน)

แกส๊ไนโตรเจน 2 รำยกำร 2,200.00 29-พ.ย.-64 14550803 1

47 3530800009070 นำยธมกร กำรณุประชำ จำ้งตรวจเช็คคอมพวิเตอรn์otebook 900.00 03-ธ.ค.-64 - 1

48 0105538120421 บรษัิท อัครเทรดดิง้ จ ำกัด คำ่จำ้งเดนิสำยHDMI หอ้ง 
15-325,15-721,15926 พรอ้มตดิตัง้
อปุกรณ์

13,375.00 21-ธ.ค.-64 IV6412075 1

49 0105538085626 บรษัิท ซทีแีลบอรำตอรี ่จ ำกัด วัสด ุ5 รำยกำร 1,733.40 27/12/64 IV2101659 1

50 0105546074786 บรษัิท พำรำไซแอนตฟิิค จ ำกัด จำ้งซอ่มเครือ่งดดูกลนืแสง แบบ
ล ำแสงคู ่พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ 1 

เครือ่ง

3,210.00             25/10/64 IV2104422 1

51 0105531067941 บรษัิท สนิอมตะ จ ำกัด จำ้งทำสหีอ้ง 19-1203 อำคำร 19 

จ ำนวน 1 งำน
38,520.00           13/12/64 39/2564 1

52 0105531067941 บรษัิท สนิอมตะ จ ำกัด จำ้งทำสหีอ้ง 19-1201,19-1202 

อำคำร 19 จ ำนวน 1 งำน
30,388.00 13/12/64 40/2564 1

53 0105562099151 บรษัิท ไซเอนซ ์แล็บ อนิโนเวต
 จ ำกัด

จำ้งเหมำบรกิำรอบโอโซนฆำ่เชือ้พืน้ที่
ไมเ่กนิ 100-200 ตำรำงเมตร หอ้ง 
19-1201,19-1202,19-1203 อำคำร 
19 จ ำนวน 1 งำน

6,858.00 26/11/64 SD641100006 1

54 0105535095230 บรษัิท เวลิดไ์วด ์เทรด ไทย 
จ ำกัด

ตูด้ดูไอระเหยสำรเคม ีแขวงคลองเตย
เหนอื เขตวัฒนำ กรงุเทพมหำนคร 
จ ำนวน 1 เครือ่ง

235,400.00         16/11/64 IV 6411-281 1

55 0105555094611 บรษัิท มำยด ์ไอท ีโซลชูัน่ ระบบกลอ้งโทรทัศนส์วีงจรปิด ประจำ
ชัน้ 12 อำคำร 19 แขวงคลองเตย
เหนอื เขตวัฒนำ กรงุเทพมหำนคร 
จ ำนวน 1 ระบบ

229,900.00         26/11/64 MINV21-2611-2 1
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56 0345550000544 บรษัิท ช.เกรยีตทิพิย ์จ ำกัด เครือ่งปรับอำกำศ แบบแยกสว่น แบบ
ตดิผนัง ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 12,000 บทีี
ย ูแขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนำ 
กรงุเทพมหำนคร จ ำนวน 3 เครือ่ง

51,000.00           04/11/64 34 1

57 0105549136740 บรษัิท เดอะ ไซเอนซ ์แอนด ์
เอ็ดดเูคชัน่แนล จ ำกัด

กลอ้งจลุทรรศนส์ ำหรับวัดขนำด
จลุนิทรยี ์แขวงคลองเตยเหนอื เขต
วัฒนำ กรงุเทพมหำนคร จ ำนวน 3 

กลอ้ง

147,000.00         28/10/64 T215/64 1

58 0125548005200 บรษัิท พรมิำ ไซเอ็นตฟิิค ตูบ้ม่เพำะเชือ้แบบเขยำ่ชนดิควบคมุ
อณุหภมู ิแขวงคลองเตยเหนอื เขต
วัฒนำ กรงุเทพมหำนคร จ ำนวน 1 ตู ้

353,100.00         12/11/64 วท 33/2565 1

59 0105553093812 บรษัิท แล็บ ลดีเดอร ์จ ำกัด ตูบ้ม่เพำะเชือ้แบบเขยำ่ชนดิควบคมุ
อณุหภมู ิจ ำนวน 1 ตู ้

240,800.00         29/10/64 วท 13/2564 1

60 0105535041822 บรษัิท แบงเทรดดิง้ 1992 จ ำกัด เครือ่งแยกโปรตนีดว้ยกระแสไฟฟ้ำใน
แนวตัง้ จ ำนวน 1 เครือ่ง

37,300.00           08/12/64 L64-19811 1

61 0105555094611 บรษัิท มำยด ์ไอท ีโซลชูัน่ เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One 

ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 1 เครือ่ง
17,000.00           26/11/64 MINV21-2611-1 1

62 0105556006783 บรษัิท มริำเคลิ ไซเอนซจ์ ำกัด เตำใหค้วำมรอ้น หนำ้ด ำ จ ำนวน 2  

เครือ่ง
8,500.00             17/12/64 ST6412-0666 1

63 0105535041822 บรษัิท แบงเทรดดิง้ 1992 จ ำกัด เครือ่งสอ่งเจล จ ำนวน 1 เครือ่ง 18,200.00           08/11/64 L64-18031 1

64 0105555184076 บรษัิท โปรวชิัน่ ไซแอนตฟิิค 
จ ำกัด

เครือ่งวัดปรมิำณควำมเขม้ขน้สำร 
จ ำนวน 1 เครือ่ง

37,500.00           22/12/64 IV6412083 1

65 0105527031899 บรษัิท เวคเตอร ์จ ำกัด เครือ่งวเิครำะหส์เปคตรัมของแสง 
แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนำ 
กรงุเทพมหำนคร จ ำนวน 1 เครือ่ง

449,400.00         05/11/64 วท 19/2565 1
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66 0105546079737 บรษัิท เอเบ็คซ ์เทคโนโลยสี ์
จ ำกัด

ชดุสเปกโตรมเิตอรพ์รอ้มระบบคูค่วบ
เสน้ใยแกว้น ำแสง แขวงคลองเตย
เหนอื เขตวัฒนำ กรงุเทพมหำนคร 
จ ำนวน 1 ชดุ

359,600.00         10/12/64 12112013 1

67 0105535108986 บรษัิท ไอ ทเีอส (ไทยแลนด)์ 

จ ำกัด
อำ่งน ้ำควบคมุอณุหภมูแิบบเขยำ่
พรอ้มฝำ
แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนำ 
กรงุเทพมหำนคร จ ำนวน 2 เครือ่ง

216,599.99         20/12/64 6412134 1

68 0105554028615 บรษัิท เอ็ม เมเจอร ์จ ำกัด เครือ่งปรับอำกำศ แบบแยกสว่น แบบ
ตัง้พืน้หรอืแบบแขวน ขนำดไมน่อ้ยกวำ่
 13,000 บทียี ูแขวงคลองเตยเหนอื 
เขตวัฒนำ กรงุเทพมหำนคร จ ำนวน 6 

เครือ่ง

126,000.00         07/12/64 INV.6412003 1

69 0105545033733 บรษัิท เอ็ม.บเีอส.เซลล ์แอนด ์
เซอรว์สิ จ ำกัด

เครือ่งดดูฝุ่ น ขนำด 25 ลติร แขวง
คลองเตยเหนอื เขตวัฒนำ 
กรงุเทพมหำนคร จ ำนวน 1 เครือ่ง

14,750.00           01/11/64 IV6410053 1

70 0103552027466 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ปรวี เคริอ่งมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดับ 
XGA ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 3,500 ANSI 

Lumens แขวงคลองเตยเหนอื เขต
วัฒนำ กรงุเทพมหำนคร จ ำนวน 1 

เครือ่ง

27,820.00           01/11/64 2564/0141 1

71 0105535088462 บรษัิท กำญจนชำต ิจ ำกัด ตูล็้อกเกอร ์จ ำนวน 4 ตู ้ 28,400.00           11/11/64 6411018 1

72 0105554028615 บรษัิท เอ็ม เมเจอร ์จ ำกัด เครือ่งปรับอำกำศ แบบแยกสว่น แบบ
ตัง้พืน้หรอืแบบแขวน ขนำดไมน่อ้ยกวำ่
 36,000 บทียี ูจ ำนวน 1 เครือ่ง

46,100.00           14/12/64 INV.6412005 1

73 0215561004148 บรษัิท เอสอ ีอนำไลตกิส ์จ ำกัด เครือ่งกวนสำรชนดิแมเ่หล็กพรอ้มให ้
ควำมรอ้น จ ำนวน 1 เครือ่ง

13,600.00           08/12/64 SEA2112004 1

74 0215561004148 บรษัิท เอสอ ีอนำไลตกิส ์จ ำกัด เครือ่งป่ันเหวีย่งสำรตกตะกอน จ ำนวน
 1 เครือ่ง

80,400.00           08/12/64 SEA2112005 1
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75 นำยจักรพงษ์ เกยีรตวิฒุวิัฒนำ เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร ์จ ำนวน 1 

เครือ่ง
2,800.00             1/11/64 6411001 1

76 0105537065109 บรษัิท โอลดม์นู จ ำกัด เครือ่งอัดพมิพย์ำง จ ำนวน 1 เครือ่ง 90,950.00           29/11/64 IVT6411/0210 1

77 0105535088462 บรษัิท กำญจนชำต ิจ ำกัด เกำ้อีท้ีน่ั่งไมก้ลม ขำเหล็กพน่ส ีจ ำนวน
 40 ตัว

48,000.00           16/11/64 6 411023 1

78 0105545033733 บรษัิท เอ็ม.บ.ีเอส.เซลล ์แอนด ์
เซอรว์สิ จ ำกัด

ไมโครเวฟ จ ำนวน 1 เครือ่ง 3,000.00             25/10/64 IV6410052 1

79 0105559185034 บรษัิท วงศส์รุยีะ จ ำกัด ตูก้ดน ้ำชนดิตัง้พืน้พรอ้มระบบกรองใน
ตัว จ ำนวน 1 เครือ่ง

19,260.00           22/11/64 RI6411004 1

80 0135554002420 บรษิ ท กติตสิทิธิ ์เอ็นเตอรไ์พรส์

 จ ำกัด
ตูอ้บควำมรอ้น (Drying Over) จ ำนวน
 1 เครือ่ง

53,000.00           11/11/64 21-518 1

81 0105545033733 บรษัิท เอ็ม.บ.ีเอส.เซลล ์แอนด ์
เซอรว์สิ จ ำกัด

กลอ่งกญุแจ จ ำนวน 1 กลอ่ง 1,100.00             25/10/64 IV6410051 1

82 0105552009427 บรษัิท ไวสไ์ลฟ์ จ ำกัด เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One 

ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 3 เครือ่ง
68,694.00           7/12/64 IV2112030 1

83 0105552009427 บรษัิท ไวสไ์ลฟ์ จ ำกัด เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ส ีชนดิ
 Network แบบที ่1 (18 หนำ้/นำท)ี 

จ ำนวน 1 เครื่อิง

9,951.00             7/12/64 IV2112031 1

84 0105552009427 บรษัิท ไวสไ์ลฟ์ จ ำกัด เครือ่งพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์
หรอื LED ส ีจ ำนวน 1 เครือ่ง

14,980.00           7/12/64 IV2112032 1

85 0105553153548 บรษัิท มทิ เทคโนโลย ีจ ำกัด ตูด้ดูควำมชืน้ จ ำนวน 1 เครือ่ง 12,300.00           2/11/64 RS202102853 1

86 0105546079737 บรษัิท เอเบ็คซ ์เทคโนโลยสี ์
จ ำกัด

เครือ่งมอืวัดสญัญำณไฟฟ้ำดจิติอล
แบบตัง้โตะ๊ 2 ชอ่งสญัญำณยำ่นวัด
ควำมถี ่100 เมกะเฮริตซ ์แขวง
คลองเตยเหนอื เขตวัฒนำ 
กรงุเทพมหำนคร จ ำนวน 120 เครือ่ง

2,118,600.00      10/11/64 วท 17/2565 1



 จ ำนวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจำ้ง  (5)

เอกสำรอำ้งองิ (6)

วนัที่ เลขที่

รำยละเอยีดแนบทำ้ยประกำศผลผูช้นะกำรจดัซือ้จดัจำ้งหรอืผูท้ ีไ่ดร้บักำรคดัเลอืก และสำระส ำคญัของสญัญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื

ประจ ำไตรมำสที ่1 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ.2564 ถงึ เดอืน ธนัวำคม พ.ศ.2564)

คณะวทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ล ำดบัที ่(1)

เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ/ี 

 เลขประจ ำตวัประชำชน

   (2)
    ชือ่ผูป้ระกอบกำร  (3)     รำยกำรพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจำ้ง   (4)

เหตผุล

สนบัสนนุ

(7)

87 0105546079737 บรษัิท เอเบ็คซ ์เทคโนโลยสี ์
จ ำกัด

เครือ่งแหลง่จำ่ยไฟฟ้ำกระแสตรง
พืน้ฐำน แบบดจิติอล 3 ชอ่งสญัญำณ 
แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนำ 
กรงุเทพมหำนคร จ ำนวน 120 เครือ่ง

1,700,000.00      8/11/64 วท 16/2565 1

88 0105544059011 บรษัิท ออฟฟิเชยีล อคีวปิเมน้ท์
 แมนูแฟคเจอรร์ิง่ จ ำกัด

จำ้งงำนปรับปรงุหอ้งปฏบิัตกิำร ชัน้ 8 

ภำควชิำฟิสกิส ์อำคำร 19 คณะ
วทิยำศำสตร ์หอ้ง 19-801 และ 
19-802 แขวงคลองเตยเหนอื เขต
วัฒนำ กรงุเทพมหำนคร จ ำนวน 1 งำน

4,062,960.00      28/10/64 วท 12/2565 1

89 0105544059011 บรษัิท ออฟฟิเชยีล อคีวปิเมน้ท์
 แมนูแฟคเจอรร์ิง่ จ ำกัด

จำ้งงำนปรับปรงุหอ้งเรยีน 19-1712 

ส ำหรับกำรเรยีนกำรสอน แบบเชงิรกุ 
แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนำ 
กรงุเทพมหำนคร จ ำนวน 1 งำน

1,490,000.00      28/10/64 วท 11/2565 1

90 0105556006368 บรษัิท ฟโุด โซลชูัน่ จ ำกัด ซือ้ผงเรอืงแสง จ ำนวน 1 แพ็ค 1,900.00             29 พฤศจกิำยน 2564 TIR-PNG-SWU-

20211129-002

1

91 3101501252741 นำยธนำ มกีันยำ ซือ้ผงทองแดง จ ำนวน 500 กรัม 650.00                9 ธนัวำคม 2564 5/31 1

92 0105545033733 บรษัิท เอ็ม. บ.ี เอส. เซลลแ์อนด์
 เซอรว์สิ จ ำกัด

ซือ้หมกึพมิพ ์จ ำนวน 3 รำยกำร 25,562.30           20/12/64 IV6412029 1

93 0994000158181 บรษัิท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภัีณฑ ์จ ำกัด

เครือ่งวัดปรมิำณสำรพันธกุรรมปรมิำณ
นอ้ย จ ำนวน 1 ชดุ

490,000.00         08/11/2564 172747 1

รวมท ัง้ส ิน้ 15,088,643.19    

หมำยเหตุ :   เง ือ่นไขกำรบนัทกึขอ้มลู

(1) ระบลุ ำดับทีเ่รยีงตำมล ำดับวันทีท่ีม่กีำรจัดซือ้จัดจำ้ง

(2) ระบเุลขประจ ำตัวผูเ้สยีภำษีหรอืเลขประจ ำตัวประชำชนของผูป้ระกอบกำร

(3) ระบชุือ่ผูป้ระกอบกำร

(4) ระบรุำยกำรพัสดทุีจั่ดซือ้จัดจำ้งในแตล่ะครัง้ เชน่ ซือ้วัสดสุ ำนักงำน ซือ้น ้ำมันเชือ้เพลงิ จำ้งซอ่มรถยนต ์เป็นตน้



 จ ำนวนเงนิรวมที่

จดัซือ้จดัจำ้ง  (5)

เอกสำรอำ้งองิ (6)

วนัที่ เลขที่

รำยละเอยีดแนบทำ้ยประกำศผลผูช้นะกำรจดัซือ้จดัจำ้งหรอืผูท้ ีไ่ดร้บักำรคดัเลอืก และสำระส ำคญัของสญัญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื

ประจ ำไตรมำสที ่1 (เดอืน ตลุำคม พ.ศ.2564 ถงึ เดอืน ธนัวำคม พ.ศ.2564)

คณะวทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ล ำดบัที ่(1)

เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ/ี 

 เลขประจ ำตวัประชำชน

   (2)
    ชือ่ผูป้ระกอบกำร  (3)     รำยกำรพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จดัจำ้ง   (4)

เหตผุล

สนบัสนนุ

(7)

(5) ระบจุ ำนวนเงนิรวมทีม่กีำรจัดซือ้จัดจำ้งในแตล่ะครัง้ กรณีทีใ่บเสร็จรับเงนิมหีลำยรำยกำรใหร้วมจ ำนวนเงนิทีจั่ดซือ้จัดจำ้งทกุรำยกำร

(6) ระบวุันที/่เลขทีข่องสญัญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื หรอืหลักฐำนกำรจำ่ยเงนิ เชน่ ใบเสร็จรับเงนิ ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงนิ

(7) ระบเุหตผุลสนับสนุนในกำรจัดซือ้จัดจำ้งนัน้ โดยใหร้ะบเุป็นเลขอำ้งองิ ดังนี้

     1 หมำยถงึ กำรจัดซือ้จัดจำ้งตำมหนังสอืกรมบัญชกีลำง ดน่ทีส่ดุ ที ่กค 0405.4/ว 322 ลงวันที ่24 สงิหำคม 2560

                     ยกเวน้กำรจัดซือ้จัดจำ้งตำมระเบยีบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง

     2 หมำยถงึ กำรจัดซือ้จัดจำ้งตำมระเบยีบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง

     3 หมำยถงึ กำรจัดซือ้จัดจำ้งตำมหนังสอืคณะกรรมกำรวนิจิฉัยปัญหำกำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำรพัสดภุำครัฐ

                     ดว่นทีส่ดุ ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที ่9 มนีำคม 2561

     4 หมำยถงึ กำรจัดซือ้จัดจำ้งกรณีอืน่ๆ นอกเหนอืจำก 1-3






















