
เลขท่ีสัญญา/ วงเงินงบประมาณ แหล่งเงิน วงเงินใน ระยะเวลา วันท่ีลงนามใน เหตุผลท่ีคัดเลือก

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้า (ราคากลาง) งบประมาณ สัญญา ด าเนินการ สัญญา โดยสังเขป

206PR64050001 ตู้เอกสาร 2 บานเปิด ขนาด 915*457*1830 มม. 10,000.00          รายได้ เฉพาะเจาะจง หจก.จีดับเบ้ิลยู (1996) 9,000.00      หจก.จีดับเบ้ิลยู (1996) 9,000.00     30 วัน 5-ก.พ.-64 7-มี.ค.-64 ราคาต ่าสุด

206PR64050001 เก้าอ้ีท่างาน ขนาด 58*55*97-109 ซม. 84,000.00          รายได้ เฉพาะเจาะจง หจก.จีดับเบ้ิลยู (1996) 80,850.00    หจก.จีดับเบ้ิลยู (1996) 80,850.00    30 วัน 5-ก.พ.-64 7-มี.ค.-64 ราคาต ่าสุด

206PR64050001 โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 150*70*75 ซม. 7,000.00           รายได้ เฉพาะเจาะจง หจก.จีดับเบ้ิลยู (1996) 6,500.00      หจก.จีดับเบ้ิลยู (1996) 6,500.00     30 วัน 5-ก.พ.-64 7-มี.ค.-64 ราคาต ่าสุด

206PR64050001 บันไดปรับรูปแบบได้ ขนาด 300*30 ซม. 6,000.00           รายได้ เฉพาะเจาะจง หจก.จีดับเบ้ิลยู (1996) 5,500.00      หจก.จีดับเบ้ิลยู (1996) 5,500.00     30 วัน 5-ก.พ.-64 7-มี.ค.-64 ราคาต ่าสุด

206PR64050001 บันไดทรง A 14 -ข้ัน สูง 416 ซม. 6,500.00           รายได้ เฉพาะเจาะจง หจก.จีดับเบ้ิลยู (1996) 6,100.00      หจก.จีดับเบ้ิลยู (1996) 6,100.00     30 วัน 5-ก.พ.-64 7-มี.ค.-64 ราคาต ่าสุด

206PR64050010 จักท่าลวดลาย 28,000.00          รายได้ เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญยวรรณ จ่ากัด 27,820.00    บริษัท บุญยวรรณ จ่ากัด 27,820.00    30 วัน 15-ก.พ.-64 17-มี.ค.-64 ราคาต ่าสุด

206PR64050011 เครื องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2,5000 Lumens

27,700.00          รายได้ เฉพาะเจาะจง หจก.พีเอ็น ฟินนิช 27,700.00    
หจก.พีเอ็น ฟินนิช

27,700.00    30 วัน 15-ก.พ.-64 17-มี.ค.-64 ราคาต ่าสุด

206PR64050012 ไมโครโฟน 3,600.00           รายได้ เฉพาะเจาะจง หจก.พีเอ็น ฟินนิช 3,531.00      หจก.พีเอ็น ฟินนิช 3,531.00     30 วัน 15-ก.พ.-64 17-มี.ค.-64 ราคาต ่าสุด

206PR64050014 ตู้เอกสาร 2 บานเปิด ขนาด 915*457*1830 มม. 15,000.00          รายได้ เฉพาะเจาะจง หจก.จีดับเบ้ิลยู (1996) 13,500.00    หจก.จีดับเบ้ิลยู (1996) 13,500.00    30 วัน 15-ก.พ.-64 17-มี.ค.-64 ราคาต ่าสุด

206PR64050014 กระดานไวท์บอร์ดแบบกระจกนิรภัย ขนาด 120*
240 ซม.

16,500.00          รายได้ เฉพาะเจาะจง หจก.ฟูจิไวท์บอร์ด 15,247.50    
หจก.ฟูจิไวท์บอร์ด

15,247.50    30 วัน 19-ก.พ.-64 21-มี.ค.-64 ราคาต ่าสุด

206PR65060008 สแกนเนอร์ส่าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบที  2

29,000.00          รายได้ เฉพาะเจาะจง บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ่ากัด 28,999.99    
บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ่ากัด

28,999.99    30 วัน 17-มี.ค.-64 17-เม.ย.-65 ราคาต ่าสุด

206PR65060008 เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานออกแบบ 120,000.00        รายได้ เฉพาะเจาะจง บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ่ากัด 119,989.80  บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ่ากัด 119,989.80  30 วัน 17-มี.ค.-64 17-เม.ย.-65 ราคาต ่าสุด

206PR65060008 เครื องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด network 27,000.00          รายได้ เฉพาะเจาะจง บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ่ากัด 26,964.00    บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ่ากัด 26,964.00    30 วัน 17-มี.ค.-64 17-เม.ย.-65 ราคาต ่าสุด

206PR65060008 เครื องคอมพิวเตอร์พกพา 44,000.00          รายได้ เฉพาะเจาะจง บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ่ากัด 43,998.40    บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ่ากัด 26,964.00    30 วัน 17-มี.ค.-64 17-เม.ย.-65 ราคาต ่าสุด

206PR65060008 เครื องพิมพ์แบบมับติฟังก์ชั น 7,500.00           รายได้ เฉพาะเจาะจง บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ่ากัด 7,490.00      บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ่ากัด 7,490.00     30 วัน 17-มี.ค.-64 17-เม.ย.-65 ราคาต ่าสุด

206PR65060008 เครื องพิมพ์แบบฉีดหมึก 6,300.00           รายได้ เฉพาะเจาะจง บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ่ากัด 6,291.60      บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ่ากัด 6,291.60     30 วัน 17-มี.ค.-64 17-เม.ย.-65 ราคาต ่าสุด

206PR65060008 เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผลแบบที  2 60,000.00          รายได้ เฉพาะเจาะจง บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ่ากัด 59,920.00    บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ่ากัด 59,920.00    30 วัน 17-มี.ค.-64 17-เม.ย.-65 ราคาต ่าสุด

206PR65060008 เครื องคอมพิวเตอร์พกพา MacBook Pro 80,000.00          รายได้ เฉพาะเจาะจง บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ่ากัด 79,073.00    บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ่ากัด 79,073.00    30 วัน 17-มี.ค.-64 17-เม.ย.-65 ราคาต ่าสุด

206PR65060008 เครื องคอมพิวเตอร์ iMac 120,000.00        รายได้ เฉพาะเจาะจง บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ่ากัด 119,840.00  บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ่ากัด 119,840.00  30 วัน 17-มี.ค.-64 17-เม.ย.-65 ราคาต ่าสุด

206PR65060009 เครืองแกะสลักแบบ CNC 172,000.00        รายได้ เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีซีซั น ซีแอ็นซี 
แอนด์ แมชชีนเนอรี  จ่ากัด

171,200.00  บริษัท พรีซีซั น ซีแอ็นซี แอนด์
 แมชชีนเนอรี  จ่ากัด

171,200.00  120 วัน 17-มี.ค.-64 16-ก.ค.-65 ราคาต ่าสุด

รายผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงลประมาณ 2564
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราลภัฏสวนสุนันทา

รายการจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง จ านวนผู้ย่ืนเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก วันครบสัญญา


