
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

1. ชื่อโครงการ จัดจ้างซักรีดวสัดุผา้ จ านวน 15 รายการ ประจ าปีงบประมาณ 2565  
(ตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) 

   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 555,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วนัที่ 16 มิถุนายน 2562  
เป็นเงิน 494,130 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)  จ านวน 15 รายการ ดังนี้ 
1.  ผ้าปูทีน่อน ขนาดโดยประมาณ 80x110  นิ้ว   จ านวนโดยประมาณ 10,600 ชิ้น     
     ราคา (รวมภาษ)ี   ชิน้ละ 9  บาท เปน็เงิน 95,400 บาท 
2. ปลอกหมอนหนุน ขนาดโดยประมาณ 20x30x6 นิ้ว จ านวนโดยประมาณ 1๘,000 ชิ้น      
    ราคา (รวมภาษ)ี    ชิน้ละ 3.50 บาท เป็นเงนิ 63,000 บาท 
3. ผ้าห่มอะคลีลิควูล ขนาดโดยประมาณ 60x80  นิ้ว จ านวนโดยประมาณ ๒,000 ชิ้น        
    ราคา (รวมภาษ)ี    ชิน้ละ 17  บาท  เปน็เงิน 34,000 บาท 
4. ผ้ารองกันเปื้อน ขนาดโดยประมาณ 45x78 นิ้ว จ านวนโดยประมาณ 1,500 ชิน้         
   ราคา (รวมภาษ)ี    ชิน้ละ 16.50 บาท เป็นเงนิ 24,750 บาท 
5. ผ้าขนหนูเช็ดตัว (หนา) ขนาดโดยประมาณ 30x60 นิ้ว จ านวนโดยประมาณ ๕,000 ชิ้น         
   ราคา (รวมภาษ)ี     ชิน้ละ 6.50 บาท  เป็นเงนิ 32,500 บาท 
6. ผ้าขนหนูเช็ดหนา้ (หนา) ขนาดโดยประมาณ 14x28  นิ้ว จ านวนโดยประมาณ 4,000 ชิน้         
    ราคา (รวมภาษ)ี    ชิน้ละ 2.50 บาท เป็นเงนิ 10,000 บาท 
7. ผ้าเช็ดมือ ขนาดโดยประมาณ 12 x 12 นิ้วจ านวนโดยประมาณ 7,000 ชิ้น 
          ราคา (รวมภาษ)ี  ชิน้ละ 2 บาท   เป็นเงิน 14,000 บาท 
8. ผ้าขนหนูเช็ดเท้า ขนาดโดยประมาณ 17x28  นิ้วจ านวนโดยประมาณ 10,000 ชิน้      
    ราคา (รวมภาษ)ี  ชิน้ละ 3.50 บาท เปน็เงิน 35,000 บาท 
9. ผ้าคลุมเตียง ขนาดโดยประมาณ 76x106 นิ้ว จ านวนโดยประมาณ 1,500 ชิ้น        
    ราคา (รวมภาษ)ี   ชิน้ละ 18 บาท  เปน็เงิน 27,000 บาท 
10. ผ้าปูโตะ๊ ขนาดโดยประมาณ 80x110  นิ้ว จ านวนโดยประมาณ 2,000 ชิ้น       
     ราคา (รวมภาษ)ี  ชิน้ละ 13 บาท   เปน็เงิน 26,000 บาท 
11. ผ้าแน็บกิ้น ขนาดโดยประมาณ 22x22  นิ้ว จ านวนโดยประมาณ 1,300 ชิ้น      
      ราคา (รวมภาษ)ี ชิน้ละ 3.50 บาท  เปน็เงิน 4,550 บาท 
12. ผ้าสเกิ๊ตมีจีบ ขนาดโดยประมาณ 29x180 นิ้ว  จ านวนโดยประมาณ 1,200 ชิ้น      
      ราคา (รวมภาษ)ี ชิน้ละ 17  บาท  เปน็เงิน 20,400 บาท 
13. ผ้าสเกิ๊ตธรรมดา ขนาดโดยประมาณ 29x280 นิ้ว จ านวนโดยประมาณ 1,200 ชิน้       
      ราคา (รวมภาษ)ี ชิน้ละ 16.50 บาท   เป็นเงิน 19,800 บาท 
14. ผ้าห่มขนหนู ขนาดโดยประมาณ 60x80  นิ้ว จ านวนโดยประมาณ 2,500 ชิน้      
      ราคา (รวมภาษ)ี ชิน้ละ 17 บาท เป็นเงิน 42,500 บาท 
15  ผ้าม่านห้องพัก ขนาดโดยประมาณ 160x180  นิ้ว  จ านวนโดยประมาณ 200 ชิน้     
      ราคา (รวมภาษ)ี ชิน้ละ 226.60 บาท  เป็นเงิน 45,230 บาท 



 
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากราคาที่สืบจากผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง จ านวน 2 ราย 
     4.1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกลอนดรี้ 
     4.2 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดี้ เซอร์วิส 
5. รายชื่อเจ้าหน้าทีผู่้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  

5.1  ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม                 ประธานคณะกรรมการ 
5.2  นางสาวขัวญใจ  ประทีป ณ ถลาง            กรรมการ 
5.3  นางสาวธัญญ์พิชชา  บุญญาพุฒิเศรษฐ์           กรรมการ 
5.4  ว่าที่ร้อยตรีรณกฤต ต่างใจ                                 กรรมการ 
5.5  นางขจิต มาลา                                              กรรมการและเลขานุการ 

 
 


