
เลขท่ีสัญญา/ วงเงินงบประมาณ แหล่งเงิน วงเงินใน ระยะเวลา วันท่ีลงนามใน เหตุผลท่ีคัดเลือก

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้า (ราคากลาง) งบประมาณ สัญญา ด าเนินการ สัญญา โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงลประมาณ 2565
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราลภัฏสวนสุนันทา

รอบ เดือน ตุลาคม 2564

รายการจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง จ านวนผู้ย่ืนเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก วันครบสัญญา

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง



เลขท่ีสัญญา/ วงเงินงบประมาณ แหล่งเงิน วงเงินใน ระยะเวลา วันท่ีลงนามใน เหตุผลท่ีคัดเลือก

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้า (ราคากลาง) งบประมาณ สัญญา ด าเนินการ สัญญา โดยสังเขป

206PR65020001 ช้ันวางของ ขนาด 100*175 ซม. 3,700.00            รายได้ เฉพาะเจาะจง หจก.จีดับเบ้ิลยู (1996) 3,700.00      หจก.จีดับเบ้ิลยู (1996) 3,700.00    30 วัน 8-พ.ย.-64 8-ธ.ค.-64 ราคาต ่าสุด

206PR65020001 ช้ันวางของ ขนาด 51*175 ซม. 2,200.00            รายได้ เฉพาะเจาะจง หจก.จีดับเบ้ิลยู (1996) 2,200.00      หจก.จีดับเบ้ิลยู (1996) 2,200.00    30 วัน 8-พ.ย.-64 8-ธ.ค.-64 ราคาต ่าสุด

206PR65020001 ตู้บานเปิดกระจก ขนาด 105*116 ซม. 5,500.00            รายได้ เฉพาะเจาะจง หจก.จีดับเบ้ิลยู (1996) 2,200.00      หจก.จีดับเบ้ิลยู (1996) 5,450.00    30 วัน 8-พ.ย.-64 8-ธ.ค.-64 ราคาต ่าสุด

หจก.พีเอ็น ฟินนิช 24,931.00    

หจก. ซีอีโอ มาร์เก็ตต้ิง 26,589.50    

บริษัท ไฮคลาส จ่ากัด 27,713.00    

หจก.พีเอ็น ฟินนิช 21,186.00    

หจก. ซีอีโอ มาร์เก็ตต้ิง 21,614.00    

บริษัท ไฮคลาส จ่ากัด 23,540.00    

206PR65020007 ตู้เก็บอกสาร ขนาด 200*80*50 ซม. 30,000.00          รายได้ เฉพาะเจาะจง นายสมชัย ธรรมธรานุกุล 30,000.00    นายสมชัย ธรรมธรานุกุล 30,000.00   30 วัน 15-พ.ย.-64 15-ธ.ค.-64 ราคาต ่าสุด

หจก.พีเอ็น ฟินนิช

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงลประมาณ 2565
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราลภัฏสวนสุนันทา

รอบ เดือน พฤศจิกายน 2564

รายการจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง จ านวนผู้ย่ืนเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก วันครบสัญญา

206PR65020002 ชุดไมโครโฟนไร้สาย 25,000.00          รายได้ เฉพาะเจาะจง

206PR65020002 เครื องควบคุมระบบภาพและเสียง 21,500.00          รายได้ เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด

24,931.00   5 วัน 8-พ.ย.-64 13-พ.ย.-64 ราคาต ่าสุด

หจก.พีเอ็น ฟินนิช 21,186.00   5 วัน 8-พ.ย.-64 13-พ.ย.-64



เลขท่ีสัญญา/ วงเงินงบประมาณ แหล่งเงิน วงเงินใน ระยะเวลา วันท่ีลงนามใน เหตุผลท่ีคัดเลือก

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้า (ราคากลาง) งบประมาณ สัญญา ด าเนินการ สัญญา โดยสังเขป

บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ ำกัด 48,995.30    

บริษัท ไอที ซิต้ี จ ำกัด (มหำชน) 49,220.00    

บริษัท ไอที ดรีม จ ำกัด 49,755.00    

บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ ำกัด 29,960.00    

บริษัท ไอที ซิต้ี จ ำกัด (มหำชน) 30,495.00    

บริษัท ไอที ดรีม จ ำกัด 30,281.00    

บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ ำกัด 43,998.40    

บริษัท ไอที ซิต้ี จ ำกัด (มหำชน) 44,940.00    

บริษัท ไอที ดรีม จ ำกัด 44,726.00    

บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ ำกัด 29,960.00    

บริษัท ไอที ซิต้ี จ ำกัด (มหำชน) 30,388.00    

บริษัท ไอที ดรีม จ ำกัด 22,363.00    

บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ ำกัด 6,291.60      

บริษัท ไอที ซิต้ี จ ำกัด (มหำชน) 7,169.00      

บริษัท ไอที ดรีม จ ำกัด 6,818.00      

บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ ำกัด 16,991.60    

บริษัท ไอที ซิต้ี จ ำกัด (มหำชน) 18,190.00    

บริษัท ไอที ดรีม จ ำกัด 17,655.00    

บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ ำกัด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงลประมาณ 2565
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราลภัฏสวนสุนันทา

รอบ เดือน ธันวาคม 2564

รายการจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง จ านวนผู้ย่ืนเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก วันครบสัญญา

206PR65030002
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด 

network
49,000.00          รำยได้ เฉพำะเจำะจง

206PR65030002 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 30,000.00          รำยได้ เฉพำะเจำะจง 3-ม.ค.-65 รำคำต่ ำสุด

48,995.30  30 วัน 3-ธ.ค.-64 3-ม.ค.-65 รำคำต่ ำสุด

บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ ำกัด

บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ ำกัด 29,960.00  30 วัน 3-ธ.ค.-64

206PR65030002
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน

ประมวลผลแบบท่ี 1
44,000.00          รำยได้ เฉพำะเจำะจง

206PR65030002
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน

ประมวลผลแบบท่ี 2
30,000.00          รำยได้ เฉพำะเจำะจง 3-ม.ค.-65 รำคำต่ ำสุด

43,998.40  30 วัน 3-ธ.ค.-64 3-ม.ค.-65 รำคำต่ ำสุด

บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ ำกัด

บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ ำกัด 29,960.00  30 วัน 3-ธ.ค.-64

206PR65030002
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีกหมึก (inkjet) 

ส ำหรับกระดำษขนำด A3
6,300.00            รำยได้ เฉพำะเจำะจง

206PR65030002
เคร่ืองสแกนเนอร์ส ำหรับงำนเก็บ
เอกสำรระดับศูนย์บริกำรแบบท่ี 1

17,000.00          รำยได้ เฉพำะเจำะจง รำคำต่ ำสุด

6,291.60    30 วัน 3-ธ.ค.-64 3-ม.ค.-65 รำคำต่ ำสุด

บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ ำกัด 16,991.60  30 วัน 3-ธ.ค.-64 3-ม.ค.-65



เลขท่ีสัญญา/ วงเงินงบประมาณ แหล่งเงิน วงเงินใน ระยะเวลา วันท่ีลงนามใน เหตุผลท่ีคัดเลือก

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้า (ราคากลาง) งบประมาณ สัญญา ด าเนินการ สัญญา โดยสังเขป

206PR65040004 ขาต้ังโทรทัศน์ 10,000.00          รายได้ เฉพาะเจาะจง บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ ากัด 9,993.80      บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ ากัด 9,993.80    30 วัน 10-ม.ค.-65 10-ก.พ.-65 ราคาต  าสุด

206PR65040004 โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Sart TV 27,700.00          รายได้ เฉพาะเจาะจง บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ ากัด 27,691.60    บริษัท พีทีเอ็ม โฮลด้ิง จ ากัด 27,691.60  30 วัน 10-ม.ค.-65 10-ก.พ.-65 ราคาต  าสุด

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงลประมาณ 2565
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราลภัฏสวนสุนันทา

รอบ เดือน มกราคม 2565

รายการจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง จ านวนผู้ย่ืนเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก วันครบสัญญา



เลขท่ีสัญญา/ วงเงินงบประมาณ แหล่งเงิน วงเงินใน ระยะเวลา วันท่ีลงนามใน เหตุผลท่ีคัดเลือก

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้า (ราคากลาง) งบประมาณ สัญญา ด าเนินการ สัญญา โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงลประมาณ 2565
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราลภัฏสวนสุนันทา

รอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2565

รายการจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง จ านวนผู้ย่ืนเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก วันครบสัญญา

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง



เลขท่ีสัญญา/ วงเงินงบประมาณ แหล่งเงิน วงเงินใน ระยะเวลา วันท่ีลงนามใน เหตุผลท่ีคัดเลือก

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้า (ราคากลาง) งบประมาณ สัญญา ด าเนินการ สัญญา โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงลประมาณ 2565
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราลภัฏสวนสุนันทา

รอบ เดือน มีนาคม 2565

รายการจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง จ านวนผู้ย่ืนเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก วันครบสัญญา

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง


