
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 
งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

วันที่  31 มีนาคม 2565 

ล าดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่ซื้อ 
หรือจ้าง 

ที่มาราคากลาง 
วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

เหตุผลที่
คัดเลือก/ 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซื้อ

จัดจ้าง 
1. จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔ 

ชนิด ๘๐ แกรม จ านวน ๙,๙๓๕ รีม 
๗๔๕,๑๒๕.๐๐ ราคาที่เคยซื้อ

ภายใน 2 ปี 
งบประมาณ 

e-market บจก.ดั๊บเบิล้ เอ ดิจติอล 
ซินเนอร์จี/๗๒๒,๘๗๐.๖๐ 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 15/2565 - 
42/2565 วันที่ 4 มีนาคม 
2565 

2. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
จ านวน 1 รายการ 

4,5๐0.00 ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เฉพาะเจาะจง บจก.สมาร์ทคอม 
เซอร์วิส/3,413.30 

มีความสะดวก/
ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 43/2565  
วันที่ 7 มีนาคม 2565 

3. จัดซื้อฮาร์ดดิสก์ แบบ SSD ขนาด
ความจุ 500 GB จ านวน 1 ลูก 

3,000.00 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง บจก.สมาร์ทคอม 
เซอร์วิส/2,728.50 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 191338 
วันที่ 7 มีนาคม 2565 

4. จ้างท าฉากก้ันแผ่นอะคริลิค  
จ านวน 2 แผ่น 

20,000.00 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญพลาสติก/
18,832.00 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบก ากับภาษี/ใบส่งของ/ 
ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 9801  
วันที่ 9 มีนาคม 2565 

5. จัดซื้ออุปกรณ์ยึดฉากกั้นอะคริลิค 12,000.00 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง บจก. พีซี สตีล/
11,336.65 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบก ากับภาษี/ใบส่งสินค้า 
เลขที่ IV6503-00054, 
IV6503-00055 วันที่ 9 
มีนาคม 2565 

6. จัดซื้อเก้าอ้ีบาร์สตูล จ านวน 3 ตัว 5,400.00 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง บจก.พีแอนด์พี ไฮท์สปีด 
โซลูชัน่/4,975.50 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 44/2565 
วันที่ 10 มีนาคม 2565 

7. จัดซื้อวัสดุ จ านวน 5 รายการ 17,000.00 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง บจก.โทโทล โซลูชั่น 
เซอร์วิส/14,712.50 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 46/2565  
วันที่ 10 มีนาคม 2565 

8. จัดซื้อเครื่องค านวณเลขแบบตั้งโต๊ะ 
จ านวน 16 ตัว 

96,000.00 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง บจก.พรทวี โอเอ/
35,952.00 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 47/2565  
วันที่ 10 มีนาคม 2565 

 

 

 

 



 

ล าดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่ซื้อ 
หรือจ้าง 

ที่มาราคากลาง 
วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

เหตุผลที่
คัดเลือก/ 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 
9. จัดซื้อวัสดุส านักงาน  

จ านวน 3 รายการ 
7,000.00 ราคาที่สืบทราบ

ตามท้องตลาด 
เฉพาะเจาะจง บจก.เดอะมอลล ์กรุ๊ป/ 

6,850.00 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

บิลเงินสด/ใบก ากับภาษี 
DP 0000101511 
วันที่ 11 มีนาคม 2565 

10. จัดซื้อวัสดุ จ านวน ๗ รายการ 24,000.00 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง บจก.นอบ์พ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป/
20,300.04 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2565  
วันที่ 11 มีนาคม 2565 

11. จ้างท าตรายาง จ านวน 28 อัน 3,500.00 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง หจก.สากลตรายางและ
การพิมพ์/3,049.50 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบเสรจ็รับเงิน/ใบก ากับภาษี 
เลขที ่16811 
วันที่ 14 มีนาคม 2565 

12. จ้างท าตรายาง จ านวน 29 อัน 4,300.00 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง หจก.สากลตรายางและ
การพิมพ์/4,194.40 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบเสรจ็รับเงิน/ใบก ากับภาษี 
เลขที ่16694 
วันที่ 14 มีนาคม 2565 

13. จัดซื้อน้ ายาท าความสะอาดฆ่าเชื้อ 
ขนาด 5 ลิตร จ านวน 4 แกลลอน 

7,200.00 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง บจก.โฮม โปรดักส์    
เซ็นเตอร์ (มหาชน)/ 
7,160.00 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบก ากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 
เลขที่ 356057 วันที่ 14 
มีนาคม 2565 

14. จัดซื้อถาดซับน้ ายาฆ่าเชื้อ 50x80 
น้ าตาล KLEENTEX จ านวน 12 ชิ้น 

20,800.00 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง บจก.โฮม โปรดักส์    
เซ็นเตอร์ (มหาชน)/ 
20,736.60 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบก ากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 
เลขที่ 860083 วันที่ 15   
มีนาคม 2565 

15. จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 
100 ตัว 

155,000.00 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง บจก.ส.ศิริไทยเทรดดิ้ง 
/154,080.00 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 49/2565  
วันที่ 15 มีนาคม 2565 

16. จ้างท าความสะอาดผ้าม่านห้องสโมสร
อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค าแหง-
มหาราช จ านวน 1 งาน 

40,000.00 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาพรรณ 
เกษะประดิษฐ์/
39,837.60 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 6/2565 
วันที่ 16 มีนาคม 2565 

17. จ้างท าความสะอาดอาคารหอประชุม 
พ่อขุนรามค าแหงมหาราช จ านวน 1 
งาน 

๔๑๐,๐๐๐.๐๐ ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง บจก.พี.เอส.เจนเนอเรชั่น/
๔๐๕,๕๓๐.๐๐ 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 7/2565 
วันที่ 17 มีนาคม 2565 

 



 

ล าดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่ซื้อ 
หรือจ้าง 

ที่มาราคากลาง 
วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

เหตุผลที่
คัดเลือก/ 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 
18. จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 

(แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่ม
มือโยก) จ านวน 1 เครื่อง 

19,900.00 ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

เฉพาะเจาะจง หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศ
เซอร์วิส/18,000.00 

มีความสะดวก/
ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 50/2565  
วันที่ 17 มีนาคม 2565 

19. จัดซื้อเตารีดไอน้ า จ านวน 1 ตัว 4,900.00 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง บจก.สมาร์ทคอม 
เซอร์วิส/4,697.30 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 51/2565  
วันที่ 17 มีนาคม 2565 

20. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบปรับ
อากาศอาคารหอประชุมพ่อขุน
รามค าแหงมหาราช จ านวน 1 งาน 

410,000.00 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง บจก.สตาร์ (ประเทศ
ไทย)/409,810.00 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 8/2565  
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

21. เช่าเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรค
ในอากาศ จ านวน 1 งาน 

 

490,000.00 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง บจก.มาสเตอร์เทค 
คอนซัลแตนท์/ 
267,500.00 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบสั่งเช่าเลขที่ 1/2565 
วันที่ 21 มีนาคม 2565 

22. จ้างปรับปรุงและบ ารุงรักษาอาคาร
หอประชุมพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
ส าหรับงานพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร 
จ านวน 1 งาน 

477,316.30 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง นางสุภารัตน์ เพชรแก้ว/
477,316.30 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 9/2565 
วันที่ 22 มีนาคม 2565 
และข้อตกลงเพ่ิมเติมแนบท้าย
ใบสั่งจ้าง 

23. จ้างเฝ้าเครื่องปรับอากาศระหว่าง 
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

32,528.00 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง บจก.แคเรียร์ (ประเทศ
ไทย)/32,528.๐๐ 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 10/2565 
วันที่ 23 มีนาคม 2565 

24. จัดซื้อกระจกยาวตั้งพ้ืน ขนาด 
46x160 ซม. จ านวน 2 บาน 

2,310.00 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง บจก.โฮม โปรดักส์    
เซ็นเตอร์ (มหาชน)/
2,308.60 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบก ากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 
เลขที่ 358042 วันที่ 23 
มีนาคม 2565 

25. จัดซื้อเชือก PP แบน จ านวน 100 
เมตร 

 

1,100.00 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง บจก.โฮม โปรดักส์    
เซ็นเตอร์ (มหาชน)/
1,067.00 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบก ากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 
เลขที่ 358040 วันที่ 23 
มีนาคม 2565 

 

 



 

ล าดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่ซื้อ 
หรือจ้าง 

ที่มาราคากลาง 
วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

เหตุผลที่
คัดเลือก/ 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 
26. จัดซื้อไฟฉุกเฉิน จ านวน 4 เครื่อง 9,000.00 ราคาที่สบืทราบ

ตามท้องตลาด 
เฉพาะเจาะจง บจก.โฮม โปรดักส์    

เซ็นเตอร์ (มหาชน)/ 
8,881.32 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบก ากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 
เลขที่ 358041 วันที่ 23 
มีนาคม 2565 

27. จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 20,000.00 ราคาที่สบืทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียล เทรดดิ้ง/
4,515.00 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 
I1572-1254 วันที่ 23 
มีนาคม 2565 

28. จ้างจัดดอกไม้ตกแต่งอาคารหอประชุม
พ่อขุนรามค าแหงมหาราช  ส าหรับ
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2563 

430,000.00 ราคาที่สบืทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง หจก.กชกร ฟลอริส/ 
429,๐๐๐.๐๐ 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 11/2565 
วันที่ 24 มีนาคม 2565 

29. จ้างจัดดอกไม้ตกแต่งห้องประทับ 
อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค าแหง
มหาราช ส าหรับงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 
2562 - 2563 

80,000.00 ราคาที่สบืทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง ร้านแดง ฟลอริส/ 
80,000.00 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 12/2565 
วันที่ 24 มีนาคม 2565 

30. จ้างพิมพ์สูจิบัตรและส าเนาพระ
ราโชวาท พิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 - 
2563 รุ่นที่ 46 

648,590.00 หนังสือแจ้ง 
ค่าใช้จ่ายของ
ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามค าแหง/
648,590.00 

มีความสะดวก/
ราคากลาง
หน่วยงาน 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 13/2565 
วันที่ 24 มีนาคม 2565 

31. จ้างท าความสะอาดผ้าม่านอาคาร
หอประชุมพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
จ านวน 1 งาน 

450,0๐0.00 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง บจก.เค.เอส.เอส.
อินเตอร์บลายด์ส/
344,368.80 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 14/2565 
วันที่ 24 มีนาคม 2565 

 

 



 

ล าดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่ซื้อ 
หรือจ้าง 

ที่มาราคากลาง 
วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

เหตุผลที่
คัดเลือก/ 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 
32. จ้างงานซ่อมหินแกรนิตและติดตั้งราว 

สแตนเลส อาคารหอประชุมพ่อขุน-
รามค าแหงมหาราช 

180,๐๐๐.00 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม.เอส.เค.  
เอ็นจิเนียริ่ง/
170,397.5๐ 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 7/2565 
วันที่ 25 มีนาคม 2565 

33. จ้างงานต่อเติมห้องน้ าภายในห้องพัก
แพทย์ อาคารหอประชุมพ่อขุน-
รามค าแหงมหาราช 

480,000.00 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง หจก.ลัดดา เอ็นจิ
เนียริ่ง/476,471.00 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 17/2565  
วันที่ 25 มีนาคม 2565 

34. จ้างงานซ่อมแซมห้องน้ าอาคาร
หอประชุมพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 

100,000.00 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม.เอส.เค. เอ็น
จิเนียริ่ง/95,839.90 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2565  
วันที่ 25 มีนาคม 2565 

35. จัดซื้อสบู่เหลวล้างมือ ส าหรับงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 

841.96 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง บจก.โฮม โปรดักส์ 
เซ็นเตอร์ (มหาชน)/
841.96 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบก ากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 
เลขที่ 358975 วันที่ 28 
มีนาคม 2565 

36. จัดซื้อผ้าไมโครไฟเบอร์ ชนิดหนา 
ขนาด 35x70 ซม. จ านวน 2 ผืน 

698.40 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง บจก.โฮม โปรดักส์ 
เซ็นเตอร์ (มหาชน)/
698.40 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบก ากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 
เลขที่ 358979 วันที่ 28 
มีนาคม 2565 

37. จัดซื้อแอลกอฮอล์สเปรย์ ขนาด 
5,000 ml จ านวน 12 แกลลอน 
เพ่ือใช้ส าหรับงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 
2562 - 2563 

6,157.56 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง บจก.โฮม โปรดักส์ 
เซ็นเตอร์ (มหาชน)/
6,157.56 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบก ากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 
เลขที่ 358976 วันที่ 28 
มีนาคม 2565 

38. จัดซื้อเครื่องดับเพลิง ขนาด 10 
ปอนด์ จ านวน 17 ถัง 

200,000.00 ราคาที่สืบทราบ
ตามท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง บจก.เครื่องดับเพลิง     
อิมพีเรียล/145,520.00 

มีความสะดวก/
ราคาตลาด 

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 
IV650301082  
วันที่ 28 มีนาคม 2565 

 


