
ล ำดับท่ี หน่วยงำน ประเภทครุภัณฑ์ ช่ือรำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำต่อหน่วย  วงเงินท่ีได้รับ
จัดสรร

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง วงเงินท่ีใช้จริง วงเงินคงเหลือ บริษัท  เหตุผลท่ีคัดเลือก  เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

หมำยเหตุ

1 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองวัดความหวานแบบของแข็ง 1 เคร่ือง 9,900.00      9,900.00            วิธีเฉพาะเจาะจง 9,800.00           100.00             บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110019 
 ลงวันท่ี 29/10/2563

2 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์ส านักงาน กระดานไวท์บอร์ด 2 ชุด 10,000.00    20,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 13,600.00         6,400.00           บริษัท ที.อาร์.พี โปรดักส์ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110016 
 ลงวันท่ี 29/10/2563

3 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ จ านวน 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 20,000.00    20,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 19,474.00         526.00             บริษัท พี.เอส.ออดิโอ แอนด์ วิดีโอ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110018 
 ลงวันท่ี 29/10/2563

4 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง 1 เคร่ือง 7,500.00      7,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง 7,490.00           10.00               บริษัท พี.เอส.ออดิโอ แอนด์ วิดีโอ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110021 
 ลงวันท่ี 30/10/2563

5 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือน้ าผักผลไม้ (Sterilizer) 1 เคร่ือง 40,000.00    40,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 18,190.00         21,810.00         บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110008 
 ลงวันท่ี 29/10/2563

6 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens พร้อม
จอ 100 น้ิว

1 ชุด 42,700.00    42,700.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 32,956.00         9,744.00           บริษัท พี.เอส.ออดิโอ แอนด์ วิดีโอ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110023 
 ลงวันท่ี 30/10/2563

7 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองวัดความหวานดิจิตอลแบบพกพา 2 เคร่ือง 15,000.00    30,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 29,746.00         254.00             บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110009 
 ลงวันท่ี 29/10/2563

8 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา ตู้ฟักไข่ 2 ตู้ 8,000.00      16,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 15,836.00         164.00             บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110024 
 ลงวันท่ี 30/10/2563

9 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 1 ตู้ 14,700.00    14,700.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 12,840.00         1,860.00           บริษัท พี.เอส.ออดิโอ แอนด์ วิดีโอ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110020 
 ลงวันท่ี 30/10/2563

10 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ล าโพงพร้อมเคร่ืองขยายเสียงแบบเคล่ือนท่ี 1 ชุด 8,900.00      8,900.00            วิธีเฉพาะเจาะจง 7,490.00           1,410.00           บริษัท พี.เอส.ออดิโอ แอนด์ วิดีโอ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110021 
 ลงวันท่ี 30/10/2563

11 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา ตู้อบลมร้อน 1 ตู้ 75,000.00    75,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 63,130.00         11,870.00         บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110022 
 ลงวันท่ี 30/10/2563

12 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา โถแก้วดูดความช้ืน 2 โถ 12,500.00    25,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 9,202.00           15,798.00         บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110015 
 ลงวันท่ี 29/10/2563

13 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจ าลองแสดงอวัยวะไก่ 1 ตัว 7,500.00      7,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง 7,500.00           -                  บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลาย จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110017 
 ลงวันท่ี 29/10/2563

14 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เตาอบไมโครเวฟ 5 เตา 9,500.00      47,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 13,856.00         33,644.00         บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลาย จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110011 
 ลงวันท่ี29/10/2563

15 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีสแตนเลส 30 ตัว 730.00        21,900.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 21,300.00         600.00             บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110014 
 ลงวันท่ี29/10/2563

16 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองเป่ามือ 2 เคร่ือง 8,400.00      16,800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 16,800.00         -                  บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลาย จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110012 
 ลงวันท่ี 29/10/2563

17 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต 1 เคร่ือง 35,000.00    35,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 31,993.00         3,007.00           บริษัท พี.เอส.ออดิโอ แอนด์ วิดีโอ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110010 
 ลงวันท่ี 29/10/2563

18 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กใส่เอกสาร 15 ล้ินชัก 2 ตู้ 3,800.00      7,600.00            วิธีเฉพาะเจาะจง 7,400.00           200.00             บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110006 
 ลงวันท่ี 29/10/2563

19 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 5 เคร่ือง 2,480.00      12,400.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 12,251.50         148.50             บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลาย จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110013 
 ลงวันท่ี 29/10/2563

20 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา รถเข็นถาดสแตนเลส 2 ช้ัน 2 คัน 6,200.00      12,400.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 12,400.00         -                  บริษัท โอเมก้า แมชชีนเนอร่ี(1999) จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110007 
 ลงวันท่ี 29/10/2563

21 งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โทรศัพท์ส านักงาน 60 เคร่ือง 748.33        44,900.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 44,899.55         0.45                บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลาย จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP1301664110004 
 ลงวันท่ี 30/10/2563

22 งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ล าโพงเคล่ือนท่ี 3 ตู้ 7,500.00      22,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 22,470.00         30.00               บริษัท พี.เอส.ออดิโอ แอนด์ วิดีโอ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP1301664110002 
 ลงวันท่ี 29/10/2563

23 งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 
3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 น้ิว

3 เคร่ือง 25,300.00    75,900.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 75,756.00         144.00             บริษัท พี.เอส.ออดิโอ แอนด์ วิดีโอ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP1301664110001 
 ลงวันท่ี 29/10/2563

130 614,100.00        506,380.05       107,719.95      

สรุปจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจ ำเดือนตุลำคม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 



ล ำดับท่ี หน่วยงำน ประเภทครุภัณฑ์ ช่ือรำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำต่อหน่วย วงเงินท่ีได้รับจัดสรร วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง วงเงินท่ีใช้จริง วงเงินคงเหลือ บริษัท เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

หมำยเหตุ

1 งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา วัสดุการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอน 1 งาน 13,370.00     1,922,800.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 13,370.00    1,909,430.00       นางวสุกานต์ ธีรภัทกร  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ีได้รับจัดสรร เลขท่ีใบขอ R1303264110003 ลง
วันท่ี 6/10/2563

2 งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา วัสดุการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอน 1 งาน 3,500.00       1,909,430.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 3,500.00      1,905,930.00       นายกันตพัฒน์ เวชสิทธิพงค์  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ีได้รับจัดสรร เลขท่ีใบขอ R1303264110002 ลง
วันท่ี 6/10/2563

3 คณะบริหารธุรกิจ วัสดุการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอน 1 งาน 4,978.00       660,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 4,978.00      655,022.00         นายณัฐพงศ์ วีระทวีพร  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ีได้รับจัดสรร เลขท่ีใบขอ R2200064110002 ลง
วันท่ี 22/10/2563

4 คณะบริหารธุรกิจ วัสดุการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอน 1 งาน 1,876.25       655,022.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1,876.25      653,145.75         นายณัฐพงศ์ วีระทวีพร  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ีได้รับจัดสรร เลขท่ีใบขอ R2200064110003 ลง
วันท่ี 22/10/2563

5 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ วัสดุการศึกษา วัสดุการศึกษา 1 งาน 22,459.30     2,221,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 22,459.30    2,198,540.70       บริษัท แอร์โรว์ แอพแพเรล จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ีได้รับจัดสรร เลขท่ีใบส่ัง P2300064110001 ลง
วันท่ี 16/10/2563

6 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ วัสดุการศึกษา วัสดุส านักงาน 1 งาน 5,750.00       369,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 5,750.00      363,250.00         นายสุเมธ เชิงดา  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ีได้รับจัดสรร เลขท่ีใบขอ R2300064110001 ลง
วันท่ี 16/10/2563

6      7,737,252.00     51,933.55   7,685,318.45     

หมำยเหตุ วงเงินท่ีได้รับจัดสรรคือวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจัดสรรของแต่ละหน่วยงำน

สรุปจัดซ้ือวัสดุประจ ำเดือนตุลำคม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 


