
 
 

 
 

 ประกาศ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) 

 

       ----------------------------   

               

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา 98  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
ของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น  
 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอประกาศผลผู้ชนะ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี ้        

                   ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 

 

 

                                                               (รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริยุภา  พูลสุวรรณ) 
                                                ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ปฏิบัติการแทน 
                                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 



เลขดประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม

เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลสนับสนุน

1 3260400083143 ร้านเหน่องเบาะองครักษ์ จา้งท าการซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลข ทะเบียน ฮท 8647 กทม . 2,700.00              3 มกราคม 2563 PO 3000017145 1

พร้อมวสัดุอะไหล่ในการซ่อมแซมบ ารุง จ านวน 1 งาน

2 3260400063678 ร้านวราภัณฑ์ จดัซ้ือหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ประจ าเดือน ม.ค.63 จ านวน 6 รายการ 1,580.00              6 มกราคม 2563 อว 8725/014 1

3 0263533000042 ห้างหุน้ส่วจจ ากัด ประกอบพรเซอร์วสิ จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์หน่วยงาน 1,500.00              6 มกราคม 2563 อว 8725/015 1

ฮท.8647 และ ฒว.3879  (ระหวา่งวนัที่ 6 - 10 ม.ค. 63)

4 0107538000347  บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จดัซ้ือผงหมึกพิมพ์ 15 รายการ 116,720.95          7 มกราคม 2563 PO 3000017215 1

5  - ร้าน ปัม๊น้ ามันเต็มประชา จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์หน่วยงาน 1,000.00              13 มกราคม 2563 อว 8725/100 1

0115539006339 บริษัท ชัชวาล พ.ีที.ที. จ ากัด ฮท.8647 และ ฒว.3879 (ระหวา่งวนัที่ 13-17 ม.ค. 63) 1,500.00             

0263533000042 ห้างหุน้ส่วจจ ากัด ประกอบพรเซอร์วสิ 1,500.00             

6 0994000098359 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิภาพครู จดัซ้ือแบบพิมพ์ทางการศึกษา จ านวน 3 รายการ 1,650.00              14 มกราคม 2563 อว 8725/117 1

และบุคลากรทางการศึกษา

7 0105562162457 บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จ ากัด จดัซ้ือวสัดุส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระ 136,164.00          16 มกราคม 2563 PO 3000017213 1

3260200216603 ร้าน ไอ.คิว. 2004 การเรียนรู้ศิลปะรายวชิาศิลปะ  จ านวน 33 รายการ 950.00                20 มกราคม 2563 PO 3000017776

8 0755562000559 บริษัท พณิษา ปิโตรเลียม จ ากัด จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์หน่วยงาน 1,500.00              20 มกราคม 2563 อว 8725/153 1

0263533000042 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ประกอบพรเซอร์วสิ ฮท.8647 และ ฒว.3879  (ระหวา่งวนัที่ 20 - 24 ม.ค. 63) 500.00               

0115539006339 บริษัท ชัชวาล พ.ีที.ที. จ ากัด 1,000.00             

9 3300600320164 ร้าน ป้ายแอลฟ่า ดีไซน์ จา้งท าป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ  จ านวน 2 รายการ 1,260.00              21 มกราคม 2563 อว 8725/159 1

(โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "ธรรมะสร้างรอยยิม้" ภาคเรียนที่ 2/2562)

10  - ร้านกอบกิจรุ่งโรจน์สังฆภัณฑ์ จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการจดักิจกรรม จ านวน 10 รายการ 4,800.00              21 มกราคม 2563 อว 8725/160 1

 - ร้านบ่าวเต๋า (โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 1,035.00             

 - ร้านต้อง ดอกไม้สด "ธรรมะสร้างรอยยิม้" ภาคเรียนที่ 2/2562) 520.00               

เอกสำรอ้ำงอิง

วันที่ เลขที่

รำยละเอียดแนบทำ้ยประกำศผลผู้ชนะกำรจดัซ้ือจดัจำ้งหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก และสำระส ำคัญของสญัญำหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสอื

ประจ ำไตรมำสที่ 2 (เดอืนมกรำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มนีำคม พ.ศ. 2563)

สถำบนัวิจยั พัฒนำ และสำธิตกำรศึกษำ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ

ล ำดับ รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง



เลขดประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม

เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลสนับสนุน

เอกสำรอ้ำงอิง

วันที่ เลขที่
ล ำดับ รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

11 0755562000559 บริษัท พณิษา ปิโตรเลียม จ ากัด จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์หน่วยงาน 1,500.00              27 มกราคม 2563 อว 8725/212 1

0263533000042 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ประกอบพรเซอร์วสิ ฮท.8647 และ ฒว.3879  (ระหวา่งวนัที่ 27 - 31 ม.ค. 63) 2,000.00             

12 0105555032110 บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ ากัด จา้งเหมาบริการดูแลและเปล่ียนไส้กรอง 83,460.00            27 มกราคม 2563 PO 3000017778 1

เคร่ืองกรองน้ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 งาน

13 0263548000434 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด องครักษ์ปิโตรเลียม จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถตู้หน่วยงาน จ านวน 1 วนั 1,000.00              28 มกราคม 2563 อว 8725/216 1

(โครงการ"ประชมุน าเสนอขอ้เสนอโครงการวจิยั เพื่อพิจารณาให้ทุนการสนับสนุนการวจิยั

จากเงินรายได้" ประจ าปีงบประมาณ 2563)

14 0105544095344 บริษัท เบ็นพับลิชชิง จ ากัด จดัซ้ือส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทหนังสือพร้อมซีดี จ านวน 10 รายการ 2,735.00              31 มกราคม 2563 อว 8725/251 1

15 3260400063678 ร้านวราภัณฑ์ จดัซ้ือหนังสือพิมพ์และนิตยสาร  ประจ าเดือน ก.พ..63 จ านวน 6 รายการ 1,480.00              31 มกราคม 2563 อว 8725/- 1

16 0263533000042 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ประกอบพรเซอร์วสิ จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์หน่วยงาน 3,000.00              3 กุมภาพันธ ์2563 อว 8725/281 1

ฮท.8647 และ ฒว.3879 (ระหวา่งวนัที่ 3-7 ก.พ. 63)

17 0105535056498 บริษัท ยเูอฟโฮ จ ากัด จดัซ้ือหมึกพิมพ์และมาสเตอร์ ริโซ่กราฟ จ านวน 2 รายการ 55,212.00            4 กุมภาพันธ ์2563 PO 3000017992 1

 

18 0994000159188 ศูนยห์นังสือจฬุาฯ จดัซ้ือส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทหนังสือ จ านวน 115 รายการ 26,628.45            4 กุมภาพันธ ์2563 PO 3000017995 1

19 3260200216603 ร้าน ไอ.คิว. 2004 จดัซ้ือธงชาติ 5 X 7 เมตร (ผ้าต่วน) จ านวน 4 ผืน 11,200.00            4 กุมภาพันธ ์2563 PO 3000017996 1

20 0105535056498 บริษัท ยเูอฟโฮ จ ากัด จา้งท าการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ SAMSUNG 29,746.00            4 กุมภาพันธ ์2563 PO 3000017998 1

รุ่น SL-K7600LX  พร้อมวสัดุอะไหล่ในการซ่อมแซม จ านวน 1 งาน

21 0105525020903 บริษัท ดวงกมลสมัย จ ากัด จดัซ้ือส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทหนังสือ จ านวน 44 รายการ 30,518.40            4 กุมภาพันธ ์2563 PO 3000018000 1

22 0107551000134 บริษัท ซ๊โอแอล จ ากัด (มหาชน) จดัซ้ือวสัดุด าเนินโครงการ จ านวน 11 รายการ 5,243.00              5 กุมภาพันธ ์2563 อว 8725/307 1

(โครงการสัมมนาเพือ่ทบทวนและพัฒนาแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบัติการ ระยะ 4 ปี )

23 3331200064358 นายประเสริฐ บุญประสิทธิ์ จา้งเหมารถตู้รวมน้ ามันเชื้อเพลิง 1 คัน  จ านวน 2 วนั 5,000.00              7 กุมภาพันธ ์2563 อว 8725/545 1

(โครงการสัมมนาเพือ่ทบทวนและพัฒนาแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบัติการ ระยะ 4 ปี )



เลขดประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม

เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลสนับสนุน

เอกสำรอ้ำงอิง

วันที่ เลขที่
ล ำดับ รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

24 0263533000042 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ประกอบพรเซอร์วสิ จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถตู้หน่วยงานภายนอก 1 คัน จ านวน 2 วนั 1,000.00              7 กุมภาพันธ ์2563 อว 8725/546 1

0105558060572 บริษัท สเปเชียล เอ็นเนอยี ่จ ากัด (โครงการสัมมนาเพือ่ทบทวนและพัฒนาแผน กลยทุธแ์ละแผนปฏิบัติการ ระยะ 4 ปี ) 1,000.00             

25 0755562000559 บริษัท พณิษา ปิโตรเลียม จ ากัด จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์หน่วยงาน ฮท.8647 และ ฒว.3879 2,500.00              7 กุมภาพันธ ์2563 อว 8725/- 1

0263533000042 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ประกอบพรเซอร์วสิ (ระหวา่งวนัที่ 11 - 14 ก.พ. 63) 1,000.00             

26 3460500306690 ร้านไทไทย จดัซ้ือวสัดุโครงการอาหารกลางวนั จ านวน 12 รายการ 189,974.00          12 กุมภาพันธ ์2563 PO 3000018217 1

27 0263533000042 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ประกอบพรเซอร์วสิ จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์หน่วยงาน ฮท.8647 และ ฒว.3879 2,500.00              17 กุมภาพันธ ์2563 อว 8725/643 1

0133536000753 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด นิพนธบ์ริการ (ระหวา่งวนัที่ 17-21 ก.พ. 63) 500.00               

0755562000559 บริษัท พณิษา ปิโตรเลียม จ ากัด 1,000.00             

28 0135547000387 บริษัท กุลเทค จ ากัด จา้งเหมาบริการดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 399,859.00          18 กุมภาพันธ ์2563 สัญญา เลขที ่สอ.6/2563 1

จ านวน 379 เคร่ือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 งาน

29 0105556075092 บริษัท โมชั่น กรุ๊ป จ ากัด จดัซ้ือวสัดุบ ารุงและดูแลสระวา่ยน้ า จ านวน 4 รายการ 17,376.80            19 กุมภาพันธ ์2563 PO 3000018368 1

30 0105555032110 บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ ากัด จา้งซ่อมตู้แช่แข็งชนิดยนื 4 ประตู  จ านวน 1 งาน 4,815.00              19 กุมภาพันธ ์2563 PO 3000018369 1

31 0755558000469 บริษัท ไฮ ปิโตรเลียม จ ากัด จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์หน่วยงาน ฮท.8647 และ ฒว.3879 1,500.00              24 กุมภาพันธ ์2563 อว 8725/- 1

0263534000186 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ศรีเสาวภาบริการ (ระหวา่งวนัที่ 24-28 ก.พ. 63) 500.00               

0263548000434 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด องครักษ์ปิโตรเลียม 1,500.00             

32 0115554016056 บริษัท ครีเอทีฟ อินโนเวชั่น จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์งานจราจรภายในโรงเรียน  จ านวน 1 งาน 3,745.00              27 กุมภาพันธ ์2563 อว 8725/737 1

เทคโนโลย ีจ ากัด

33 0263548000434 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด องครักษ์ ปิโตรเลียม จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์หน่วยงาน ฮท.8647 และ ฒว.3879 1,500.00               2 มีนาคม 2563 อว 8725/779 1

 - ร้านปัม๊น้ ามันเต็มประชา (ระหวา่งวนัที่ 2 - 6 มี.ค. 2563) 1,000.00             

0135561010971 บริษัท มกราคม 2561 จ ากัด 700.00               

34 3260400063678 ร้าน วราภัณฑ์ จดัซ้ือหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ประจ าเดือน ม.ีค.63 จ านวน 6 รายการ 1,480.00              2 มีนาคม 2563 อว 8725/780 1

35 0135547000387 บริษัท กุลเทค จ ากัด จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศพร้อมวสัดุอุปกรณ์ และติดต้ัง จ านวน 1 งาน 109,996.00          4 มีนาคม 2563 PO 3000018693 1



เลขดประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม

เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลสนับสนุน

เอกสำรอ้ำงอิง

วันที่ เลขที่
ล ำดับ รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

36 0755562000559 บริษัท พณิษาปิโตรเลียม จ ากัด จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์หน่วยงาน ฮท.8647 และ ฒว.3879 1,500.00              9 มีนาคม 2563 อว 8725/854 1

0263533000042 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ประกอบพรเซอร์วสิ (ระหวา่งวนัที่ 9-13 มี.ค. 2563) 1,000.00             

0263548000434 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด องครักษ์ ปิโตรเลียม 1,500.00             

37 0105555032110 บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ ากัด จา้งท าการซ่อมแซมบ ารุงรักษาตู้น้ าเยน็ แบบ 4 หัวก๊อกก ยีห่้อ MALLORY 856.00                11 มีนาคม 2563 PO 3000018902 1

รุ่น SES-4P/RO-150GPD จ านวน 1 งาน

38 0265541000066 บริษัท โตโยต้านครนายก จ ากัด จา้งท าการซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลข ทะเบียน ฮท 8647 กทม. 4,669.80              11 มีนาคม 2563 PO 3000018903 1

พร้อมวสัดุอะไหล่ในการซ่อมแซมบ ารุง เดือน มี.ค. 63 จ านวน 1 งาน

39 0105555038843 บริษัท ทรัพยอ์รุณพง จ ากัด จดัซ้ือหมึกพิมพ์ HP 53A  จ านวน 3 กล่อง 8,827.50              11 มีนาคม 2563 PO 3000018908 1

 

40 0265541000066 บริษัท โตโยต้านครนายก จ ากัด จา้งท าการซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลข ทะเบียน ฒว 3879 กทม. 26,713.62            12 มีนาคม 2563 PO 3000018906 1

พร้อมวสัดุอะไหล่ในการซ่อมแซมบ ารุง จ านวน 1 งาน

41 0107551000134 บรืษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) จดัซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จ านวน 200 แพ็ค 88,000.00            12 มีนาคม 2563 PO 3000018909 1

42 0263548000434 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด องครักษ์ ปิโตรเลียม จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์หน่วยงาน ฮท.8647 และ ฒว.3879 2,500.00              16 มีนาคม 2563 อว 8725/- 1

(ระหวา่งวนัที่ 16-20 มี.ค. 63 )

43 0103544011866 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส จดัซ้ือวสัดุคงคลัง จ านวน 47 รายการ 88,339.20            19 มีนาคม 2563 PO 3000019164 1

44 0263548000434 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด องครักษ์ ปิโตรเลียม จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์หน่วยงาน ฮท.8647 และ ฒว.3879 2,500.00              23 มีนาคม 2563 อว 8725/- 1

(ระหวา่งวนัที่ 23-27 มี.ค. 63 )

45 0263548000434 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด องครักษ์ ปิโตรเลียม จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์หน่วยงาน ฮท.8647 และ ฒว.3879 1,500.00              30 มีนาคม 2563 อว 8725/970 1

(ระหวา่งวนัที่ 30 มี.ค. 63 - วนัที่ 3 เม.ย. 63)

46 0103544011866 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส จดัซ้ือวสัดุซ่อมแซมอาคารส านักงาน และอาคารสถานที่ จ านวน 85 รายการ 183,576.69          31 มีนาคม 2563 PO 3000019409 1

1,689,531.41     รวมทั้งสิ้น



เลขดประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม

เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อผู้ประกอบกำร ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลสนับสนุน

เอกสำรอ้ำงอิง

วันที่ เลขที่
ล ำดับ รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

(3) ระบชุื่อผู้ประกอบการ

 4 หมายถึง การจดัซ้ือจดัจา้งกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

 1 หมายถึง การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวนัที่ 24 สิงหาคม 2560 

   ยกเวน้การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง

 2 หมายถึง การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

 3 หมายถึง การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนังสือคณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

   ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวนัที่ 9 มีนาคม 2561   

(2) ระบเุลขประจ าตัวผู้เสียภาษหีรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(4) ระบรุายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านกังาน ซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เปน็ต้น

(5) ระบจุ านวนเงินรวมที่มกีารจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมหีลายรายการใหร้วมจ านวนเงินที่จัดซ้ือจัดจ้างทกุรายการ 

(6) ระบวุันที/่เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนงัสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้ 

หมำยเหต ุ :  เงือ่นไขกำรบนัทกึขอ้มลู

(1) ระบลุ าดับที่เรียงตามล าดับวันที่ที่มกีารจัดซ้ือจัดจ้าง


