
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

วันที่  28  กุมภาพันธ์  2565 

ล าดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่ซื้อ 
หรือจ้าง 

ที่มาราคากลาง 
วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

เหตุผลที่
คัดเลือก/ 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซื้อ

จัดจ้าง 
1 จัดซื้อชุดตรวจ ATK Green Spring   

จ ำนวน 1,250 ชุด เพื่อใช้ส ำหรับ 
กำรด ำเนินงำนของศูนย์พักคอย
ส ำหรับผู้ป่วยโควิด-19  
(Community Isolation : CI) 

50,000.00 รำคำที่สืบทรำบ
ตำมท้องตลำด 

เฉพำะเจำะจง บจก.อำกู๋ เมดิคัล 
/50,000.00 

มีควำมสะดวก/
รำคำตลำด 

ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 
RE2022020001  
วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2565 

2 จ้ำงงำนตีเส้นท ำเครื่องหมำยจรำจร 492,200.00 คณะกรรมกำร
ก ำหนดรำคำกลำง 

เฉพำะเจำะจง บจก.เฟิสท์ ไลน์ 
อินเตอร์เทรด/
489,953.00 

มีควำมสะดวก/
รำคำกลำง
หน่วยงำน 

สัญญำจ้ำงเลขที่ 15/2565 
วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2565 

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 
รำยกำร 

40,000.00 รำคำที่สืบทรำบ
ตำมท้องตลำด 

เฉพำะเจำะจง บจก.โทโทล โซลูชั่น 
เซอร์วิส/37,878.00 

มีควำมสะดวก/
รำคำตลำด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 10/2565  
วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2565 

4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 2 
เครื่อง 

44,000.00 รำคำที่สืบทรำบ
ตำมท้องตลำด 

เฉพำะเจำะจง บจก.สมำร์ทคอม  
เซอร์วิส/43,870.00 

มีควำมสะดวก/
รำคำตลำด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2565  
วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2565 

5 จ้ำงซ่อมบ ำรุงเครื่องท ำน้ ำเย็น  
ยี่ห้อแคเรียร์ จ ำนวน 3 เครื่อง 

47๐,๐๐๐.๐๐ รำคำที่สืบทรำบ
ตำมท้องตลำด 

เฉพำะเจำะจง บจก.แคเรียร์ (ประเทศ
ไทย)/463,213.70 

มีควำมสะดวก/
รำคำตลำด 

สัญญำจ้ำงเลขที่ 16/2565 
วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2565 

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 
รำยกำร 

75,000.00 รำคำที่สืบทรำบ
ตำมท้องตลำด 

เฉพำะเจำะจง บจก.สมำร์ทคอม  
เซอร์วิส/74,739.50 

มีควำมสะดวก/
รำคำตลำด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/2565  
วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2565 

7 จัดซื้ออะไหล่ลิฟท์พร้อมติดตั้ง  
จ ำนวน 3 รำยกำร 

10,000.00 รำคำที่สืบทรำบ
ตำมท้องตลำด 

เฉพำะเจำะจง บจก.ทีแอล เอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส/ 
7,115.50 

มีควำมสะดวก/
รำคำตลำด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2565  
วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2565 

 

 

 



 

 

ล าดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่ซื้อ 
หรือจ้าง 

ที่มาราคากลาง 
วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

เหตุผลที่
คัดเลือก/ 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซื้อ

จัดจ้าง 
8 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 

รำยกำร 
1,000.00 รำคำที่สืบทรำบ

ตำมท้องตลำด 
เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร 

จ ำกัด (มหำชน)/ 
427.00 

มีควำมสะดวก/
รำคำตลำด 

ใบเสรจ็รับเงิน/ใบก ำกับภำษี 
เลขที ่001501094054 
วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2565 

9 จัดซื้อวัสดุ จ ำนวน 5 รำยกำร 8,000.00 รำคำที่สืบทรำบ
ตำมท้องตลำด 

เฉพำะเจำะจง บริษัท เดอะมอลล์ กรุป๊ 
จ ำกัด/ 7,341.00 

มีควำมสะดวก/
รำคำตลำด 

บิลเงินสด/ใบก ำกับภำษี 
เลขที่ DP0000099128 
วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2565 

10 จัดซื้อชุดตรวจ ATK (Antigen Test 
Kit) เพ่ือตรวจเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
แก่บุคลำกรที่มำปฏิบัติงำนที่
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง จ ำนวน 
1,250 เทสต ์

50,000.00 รำคำที่สืบทรำบ
ตำมท้องตลำด 

เฉพำะเจำะจง บจก.อำกู๋ เมดิคัล 
/50,000.00 

มีควำมสะดวก/
รำคำตลำด 

ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 
RE2022020001  
วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2565 

11 จัดซื้อชุดตรวจ ATK (Antigen Test 
Kit) เพ่ือตรวจเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
แก่บุคลำกรที่มำปฏิบัติงำนที่
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง จ ำนวน 
3,000 เทสต์  

120,000.00 รำคำที่สืบทรำบ
ตำมท้องตลำด 

เฉพำะเจำะจง T.A.Group Co.,Ltd. 
/120,000.00 

มีควำมสะดวก/
รำคำตลำด 

ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 
RE2022020017 
วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2565 

12 จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 
รำยกำร 

2,490.00 รำคำที่สืบทรำบ
ตำมท้องตลำด 

เฉพำะเจำะจง บจก.ศรีโสภณ เซฟ 
แอนด์ สตีล ฟอร์นิเจอร์/
2,490.00 

มีควำมสะดวก/
รำคำตลำด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 13/2565 
วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2565 

13 จัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 13 ตัว 32,500.00 รำคำที่สืบทรำบ
ตำมท้องตลำด 

เฉพำะเจำะจง บจก.พีแอนด์พี ไฮท์
สปีด โซลูชั่น /
๓๑,๗๑๔.๘๐ 

มีควำมสะดวก/
รำคำตลำด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 14/2565 
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2565 

 

 



 
 

ล าดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่ซื้อ 
หรือจ้าง 

ที่มาราคากลาง 
วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

เหตุผลที่
คัดเลือก/ 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซื้อ

จัดจ้าง 
14 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ของส ำนักงำน-

อธิกำรบดี ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 
2565 

2,385.00 รำคำที่สืบทรำบ
ตำมท้องตลำด 

เฉพำะเจำะจง รับส่งหนังสือพิมพ์
รำยวันรำยสัปดำห์ 
อรัญญำนี กุมำรีซิงห์/ 
2,385.00 

มีควำมสะดวก/
รำคำตลำด 

ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 65/116   
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2565 

15 จัดซื้อวัสดุ จ ำนวน 23 รำยกำร 45,000.00 รำคำที่สืบทรำบ
ตำมท้องตลำด 

เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เดอะมอลล ์
กรุ๊ป จ ำกัด/2,798.00 
2.บริษัท สยำมแม็คโคร 
จ ำกัด (มหำชน)/ 
5,595.00 
3.บริษัท ออฟฟิศเมท 
(ไทย) จ ำกัด/4,610.97 
4.บริษัท ออฟฟิศเมท 
(ไทย) จ ำกัด/ 
9,889.56 
5.บริษัท อิงค์พลัส 
เทคโนโลยี จ ำกัด/ 
4,472.60 
6.บริษัท บีทูเอส 
จ ำกัด/ 816.00 
(รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
28,182.13) 
 

มีควำมสะดวก/
รำคำตลำด 

1.บิลเงินสด/ใบก ำกับภำษี 
เลขที่ DP 0000099211   
วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2565 
2.ใบเสรจ็รับเงิน/ใบก ำกับภำษี 
เลขที ่001501094055  
วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2565   
3.ใบส่งสินค้ำ/ใบเสร็จรับเงิน 
เลขที ่EI2202006977  
วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2565 
4.ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
SI2202077222  
วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2565 
5.ใบก ำกับภำษี/ใบส่งสินค้ำ/
ใบแจ้งหนี้เลขที่ IV0008154  
วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2565 
6.ใบเสรจ็รับเงิน/ใบก ำกับภำษี 
เลขที5่0117022210001923 
วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2565 

 


