
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 
งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

วันที่  29  ตุลาคม  2564 

ล าดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่ซื้อ 
หรือจ้าง 

ที่มาราคากลาง 
วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

เหตุผลที่คัดเลือก/ 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซื้อจัดจ้าง 
1. จ้างเหมาบริการท าความสะอาด

อาคารและสถานที่ 39 แห่ง 
53,316,030.33 ราคาที่เคยจัดซื้อ 

จัดจ้างภายใน 2 ปี 
งบประมาณ 

เฉพาะเจาะจง บจก. พี.เอส.เจนเนอ
เรชั่น  / 
53,316,027.00 

มีความสะดวก/
ราคาที่เคยจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

สัญญาจ้างเลขที ่1/2565 
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

2. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ๗๕,๗๖๘,๐๐๐.00 - ส านักงานรักษา
ความปลอดภัย 
องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก ใน 
พระบรมราชูปถัมภ์  
(อผศ.) 
- ส านักงบประมาณ 

เฉพาะเจาะจง ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัย องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (อผศ.)/
71,094,000.00 

มีความสะดวก/
ราคากลาง
หน่วยงาน/ 
ส านักงบประมาณ 

สัญญาจ้างเลขที ่2/2565 
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

3. จ้างบ ารุงรักษา (Maintenance)  
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับ
ประมวลผล ระบบงบประมาณพัสดุ 
การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์
พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๘๓๙,๙๕๐.00 ราคาที่เคยจัดซื้อ 
จัดจ้างภายใน 2 ปี 
งบประมาณ 

เฉพาะเจาะจง บจก. จีเอเบิล/
839,950.00 
 

มีความสะดวก/
ราคาที่เคยจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

สัญญาจ้างเลขที ่3/2565 
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

4. จ้างบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ออราเคิล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2,307,376.00 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด  

e-bidding บจก. จีเอเบิล 
/2,086,500.00 

ราคาต่ าสุด/ราคา
ตลาด 

สัญญาจ้างเลขที ่4/2565 
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

5. จัดซื้อกระดาษความร้อน กด.
THERMAL/SAKURA/57 จ านวน 10 
แพ็ค เพ่ือใช้ส าหรับการด าเนินงานของ
ศูนย์บริการ ฉีดวัคซีน COVID-19 

750.00 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด  
 

เฉพาะเจาะจง บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย) 
/750.00 
 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี 
101-068358 
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

 

 



ล าดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่ซื้อ 
หรือจ้าง 

ที่มาราคากลาง 
วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

เหตุผลที่คัดเลือก/ 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซื้อจัดจ้าง 
6. เช่าเครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล 

จ านวน 2 เครื่อง 

 

1,800,000.00 ราคาที่เคยจัดซื้อ 
จัดจ้างภายใน 2 ปี 
งบประมาณ 

e-bidding บจก.รโิก้ (ประเทศไทย)/
1,740,000.00 

มีความสะดวก/ราคา
ที่เคยจัดซื้อจัดจ้าง 

สัญญาเช่าเลขที่ 
1/2565 
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

7. จ้างเหมาบริการก าจัดหนู 9 อาคาร 960,000.00 ราคาที่เคยจัดซื้อ 
จัดจ้างภายใน 2 ปี 
งบประมาณ 

เฉพาะเจาะจง บจก. อัลกาลาม คอนส์ 
แอนด์ เซิร์ฟ / 
960,000.00 

มีความสะดวก/ราคา
ที่เคยจัดซื้อจัดจ้าง 

สัญญาจ้างเลขที ่5/2565 
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 

8. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
จ านวน 26 เครื่อง 
 

1,500,000.00 - ราคาที่เคยจัดซื้อ
จัดจ้างภายใน 2 ปี 
งบประมาณ 
- ส านักงบประมาณ 

เฉพาะเจาะจง บจก.ไตรเทพพาณิชย์/
๑,๑๒๐,๐๐๐.00 

มีความสะดวก/ราคา
ที่เคยจัดซื้อจัดจ้าง/
ส านักงบประมาณ 

สัญญาเช่าเลขที่ 
2/2565 
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 

9. จ้างเหมาบริการก าจัดปลวก  
16 อาคาร 
 

1,948,320.24  - ราคาที่เคยจัดซื้อ
จัดจ้างภายใน 2 ปี 
งบประมาณ 

เฉพาะเจาะจง บจก. อัลกาลาม คอนส์ 
แอนด์ เซิร์ฟ / 
1,948,320.24 

มีความสะดวก/ราคา
ที่เคยจัดซื้อจัดจ้าง 

สัญญาจ้างเลขที่ 
6/2565 
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 

10. จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาลิฟท์ 
อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ 
ขนาด 6 ชั้น จ านวน 7 เครื่อง 

๑๗๐,๗๗๒.00 - ราคาที่เคยจัดซื้อ
จัดจ้างภายใน 2 ปี 
งบประมาณ 

เฉพาะเจาะจง บจก.ยู ดี เทค เอ็นจิ
เนียริ่ง/๑๗๐,๗๗๒.00 

มีความสะดวก/ราคา
ที่เคยจัดซื้อจัดจ้าง 

สัญญาจ้างเลขที่ 
7/2565 
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 

11. จ้างบริการดูแลบ ารุงรักษาเครื่อง
ส ารองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) และบริการ
ตรวจเช็ค และทดสอบแบตเตอรี่ 
จ านวน ๔ เครื่อง            

๔๙๙,๑๕๕.00 - ราคาที่เคยจัดซื้อ
จัดจ้างภายใน 2 ปี 
งบประมาณ 

เฉพาะเจาะจง บจก.ซินเนอร์ไจซ์โปร
ไวด์ เซอร์วิส /
๔๙๙,๑๕๕.00 

มีความสะดวก/ราคา
ที่เคยจัดซื้อจัดจ้าง 

สัญญาจ้างเลขที่ 
8/2565 
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 

12. จ้างบริการบ ารุงรักษา และซ่อมแซม
แก้ไขบันไดเลื่อน ยี่ห้อ ฮิตาชิ ขนาด
กว้าง ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร ความสูง
ระหว่างชั้น ๕.๕ เมตร ซึ่งใช้งาน
ประจ าที่อาคารหอประชุมพ่อขุน
รามค าแหงมหาราช จ านวน ๑ งาน                   

๓๕,๒๐๐.00 - ราคาที่เคยจัดซื้อ
จัดจ้างภายใน 2 ปี 
งบประมาณ 

เฉพาะเจาะจง บจก.ฮิตาชิ เอลลเิวเตอร์ 
(ประเทศไทย)/
๓๕,๒๐๐.00 

มีความสะดวก/ราคา
ทีเ่คยจัดซื้อจัดจ้าง 

สัญญาจ้างเลขที่ 
9/2565 
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 

 



 

ล าดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่ซื้อ 
หรือจ้าง 

ที่มาราคากลาง 
วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

เหตุผลที่คัดเลือก/ 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซื้อจัดจ้าง 
13. จ้างบริการบ ารุงรักษา และซ่อมแซม

แก้ไขเครื่องพิมพ์ชนิด LINE PRINTER  
ความเร็ว ๑,๕๐๐/นาที จ านวน 1 
เครื่อง 

๕๐,๘๒๕.00 - ราคาที่เคยจัดซื้อ
จัดจ้างภายใน 2 ปี 
งบประมาณ 

เฉพาะเจาะจง บจก.คอมพิวเตอร์ เพอริ
เฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ 
/ ๕๐,๘๒๕.00 

มีความสะดวก/ราคา
ที่เคยจัดซื้อจัดจ้าง 

สัญญาจ้างเลขที่ 
10/2565 
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 

14. จ้างท าตรายาง  จ านวน ๒5 อัน 3,5๐๐.00 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง หจก.สากลตรายางและ
การพิมพ์/3,210.00 

มีความสะดวก/ราคา
ตลาด/ 

ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี 
15962 
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 

15. จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน   
1 กข8216 กรุงเทพมหานคร 

3,000.00 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.พี.อินเตอร์
แนชั่นแนล/
2,913.08 

มีความสะดวก/ราคา
ตลาด/ 

ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี 
TAX21-030407  
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 

16. จัดซื้อตลับหมึกโทนเนอร์ ยี่ห้อ 
BROTHER รุ่น TN-2480 จ านวน       
10 กล่อง เพ่ือใช้ส าหรับศูนย์บริการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19  

24,075.00 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง บจก.สมาร์ทคอม 
เซอร์วิส/24,075.00 

มีความสะดวก/ราคา
ตลาด/ 

ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี 
191211-001   
วันที่ 26 ตุลาคม 2564   

17. จ้างเหมาในการจัดหา การนิเทศ
ติดตามประเมินผล และบริหารจัดการ
ครูชาวต่างประเทศ 

๑๘,๓๓๐,๐๐๐.00 - ราคาที่เคยจัดซื้อ
จัดจ้างภายใน 2 ปี 
งบประมาณ 

เฉพาะเจาะจง โรงเรียนเพ็ญวุฒิวิทยา/ 
18,330,000.00 

มีความสะดวก/ราคา
ที่เคยจัดซื้อจัดจ้าง 

สัญญาจ้างเลขที่ 
11/2565 
วันที่ 29 ตุลาคม 2564 

 


