
ล ำดับท่ี หน่วยงำน ประเภทครุภัณฑ์ ช่ือรำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำต่อหน่วย  วงเงินท่ีได้รับ
จัดสรร

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง วงเงินท่ีใช้จริง วงเงินคงเหลือ บริษัท  เหตุผลท่ีคัดเลือก  เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

หมำยเหตุ

1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองมือวัดความต้านทานดินในระบบโซล่าเซลล์ 1 ชุด 37,400.00          37,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง 35,310.00          2,090.00            บริษัท ออเรนจ์ กรีน อินสทรูเมนต์ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2100064110004 ลง
วันท่ี 18/11/2563

2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองมือวิเคราะห์โมดูลของโซล่าเซลล์ 1 ชุด 250,300.00        250,300.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 248,240.00        2,060.00            บริษัท ออเรนจ์ กรีน อินสทรูเมนต์ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2100064110017 ลง
วันท่ี 18/11/2563

3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองมือส าหรับการออกแบบระบบโซล่าเซลล์ 1 ชุด 147,600.00        147,600.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 139,100.00        8,500.00            บริษัท ออเรนจ์ กรีน อินสทรูเมนต์ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2100064110018 ลง
วันท่ี 18/11/2563

4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองแสดงผลการใช้พลังงาน 4 ชุด 60,000.00          240,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 239,680.00        320.00              ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกีย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2100064110013 ลง
วันท่ี 18/11/2563

5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ตรวจสอบการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ 1 ชุด 122,000.00        122,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 120,910.00        1,090.00            บริษัท ออเรนจ์ กรีน อินสทรูเมนต์ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2100064110016 ลง
วันท่ี 23/11/2563

6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ปลอกสายไฟและฉลาก 1 เคร่ือง 60,000.00          60,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง 59,920.00          80.00                ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกีย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2100064110003 ลง
วันท่ี 18/11/2563

7 คณะบริหารธุรกิจ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เตาอบไมโครเวฟ 3 เตา 9,500.00            28,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง 28,500.00          -                   บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลาย จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2200064110001 ลง
วันท่ี 09/11/2563

8 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองก าเนิดสัญญาณแบบโปรแกรมได้ 20 ชุด 19,900.00          398,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 395,900.00        2,100.00            บริษัท สยาม ทรีโอ กรุ๊ป จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2400064110008 ลง
วันท่ี 09/11/2563

9 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์เคร่ืองมือวัดและตรวจสอบข้ันสูงทางไฟฟ้า 1 ชุด 202,900.00        202,900.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 202,872.00        28.00                บริษัท สยาม ทรีโอ กรุ๊ป จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือ พ.0012/2564 
 ลงวันท่ี 09/11/2563

10 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ลอจิก 1 ชุด 111,300.00        111,300.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 111,000.00        300.00              บริษัท สยาม ทรีโอ กรุ๊ป จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2400064110009 
 ลงวันท่ี 10/11/2563

11 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ครุภัณฑ์การศึกษา ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 20 ชุด 23,540.00          470,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 468,660.00        2,140.00            บริษัท สยาม ทรีโอ กรุ๊ป จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2400064110007 
 ลงวันท่ี 09/11/2563

12 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ครุภัณฑ์การศึกษา แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงชนิดโปรแกรมได้ 20 ชุด 24,930.00          498,600.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 496,480.00        2,120.00            บริษัท สยาม ทรีโอ กรุ๊ป จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือ พ.0032/2564 
 ลงวันท่ี 17/11/2563

13 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิก
เซล ขนาด 65 น้ิว

4 เคร่ือง 36,000.00          144,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 127,544.00        16,456.00         บริษัท พี.เอส.ออดิโอ แอนด์ วิดีโอ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือ พ.0027/2564 
 ลงวันท่ี 10/11/2563

14 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 4 เคร่ือง 15,000.00          60,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง 60,000.00          -                   บริษัท เอ็กซ์ซีด คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110034 
 ลงวันท่ี 10/11/2563

15 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ กลองแขก 1 คู่ 26,700.00          26,700.00         วิธีเฉพาะเจาะจง 22,000.00          4,700.00            ร้านโกมลสิงห์การดนตรี  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110040 
 ลงวันท่ี 13/11/2563

16 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จะเข้ 4 ตัว 16,000.00          64,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง 63,000.00          1,000.00            ร้านเคร่ืองดนตรีไทยธรรม  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110037 
 ลงวันท่ี 10/11/2563

17 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา กระดานอัจฉริยะ 65 น้ิว 1 ชุด 300,000.00        300,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 201,695.00        98,305.00          บริษัท แอซซ่า ซิสเต็มส์ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110054 
 ลงวันท่ี 09/11/2563

18 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานการสอน 2 ตัว 32,500.00          65,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง 59,000.00          6,000.00            บริษัท ซายน์ ซิต้ี จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110033 
 ลงวันท่ี 09/11/2563

19 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องดิจิตอล 1 ตัว 15,000.00          15,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง 14,500.00          500.00              บริษัทวีเทคโซลูช่ัน จ ากัด(ส านักงานใหญ่) จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110042 
 ลงวันท่ี 23/11/2563

20 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีเลคเชอร์ 25 ตัว 1,000.00            25,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง 22,737.50          2,262.50            บริษัท ที.อาร์.พี โปรดักส์ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110044 
 ลงวันท่ี 23/11/2563

21 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองกกลูกไก่แบบไฟฟ้า 4 เคร่ือง 1,500.00            6,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง 5,992.00            8.00                 บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110038 
 ลงวันท่ี 13/11/2563

22 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 20 เคร่ือง 22,000.00          440,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 440,000.00        -                   บริษัท เอ็กซ์ซีด คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110068 
 ลงวันท่ี 09/11/2563

23 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 10 เคร่ือง 22,000.00          220,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 220,000.00        -                   บริษัท เอ็กซ์ซีด คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110086 
 ลงวันท่ี 09/11/2563

24 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองคัดไข่ขนาด 2,000 ฟองต่อช่ัวโมง 1 เคร่ือง 50,000.00          50,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง 26,750.00          23,250.00          บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110029 
 ลงวันท่ี 09/11/2563

25 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองค้ันน้ าผักและผลไม้พร้อมชุดกรองน้ าผลไม้ 1 เคร่ือง 70,000.00          70,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง 19,260.00          50,740.00          บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110030 
 ลงวันท่ี 09/11/2563

26 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ด า ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เคร่ือง 120,000.00        120,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 75,000.00          45,000.00          บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110059 
 ลงวันท่ี 10/11/2563

27 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองบดธัญพืช/บดของแห้ง 2 เคร่ือง 5,000.00            10,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง 9,844.00            156.00              บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110028 
 ลงวันท่ี 09/11/2563

28 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองปิดฝาจีบ 1 เคร่ือง 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง 8,900.00            100.00              บริษัท ร็อคเก็ตเทียร์ เทรดด้ิง จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110026 
 ลงวันท่ี 05/11/2563

29 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองพ่นยาฆ่าเช้ือ 1 เคร่ือง 12,000.00          12,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง 11,984.00          16.00                ร้านพรชัยฮาร์ดแวร์  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110027 
 ลงวันท่ี 09/11/2563

30 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองวัดความช้ืนเมล็ดพันธ์ุ Steinlite 1 เคร่ือง 50,000.00          50,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง 49,220.00          780.00              บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110031 
 ลงวันท่ี 09/11/2563

สรุปจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 



ล ำดับท่ี หน่วยงำน ประเภทครุภัณฑ์ ช่ือรำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำต่อหน่วย  วงเงินท่ีได้รับ
จัดสรร

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง วงเงินท่ีใช้จริง วงเงินคงเหลือ บริษัท  เหตุผลท่ีคัดเลือก  เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

หมำยเหตุ

สรุปจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

31 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา ตู้เพาะเมล็ดพันธ์ุ 1 ตู้ 50,000.00          50,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง 49,755.00          245.00              บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110032 
 ลงวันท่ี 09/11/2563

32 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะครูผู้สอนพร้อมเก้าอ้ี 3 ชุด 5,000.00            15,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง 14,850.00          150.00              บริษัท ที.อาร์.พี โปรดักส์ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110043 
 ลงวันท่ี 23/11/2563

33 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอ้ี (โต๊ะ 1 ตัว เก้าอ้ี 5 ตัว) 5 ชุด 30,000.00          150,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 149,500.00        500.00              บริษัท ร็อคเก็ตเทียร์ เทรดด้ิง จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110069 
 ลงวันท่ี 18/11/2563

34 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี 20 ชุด 4,000.00            80,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง 71,000.00          9,000.00            บริษัท ที.อาร์.พี โปรดักส์ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110058 
 ลงวันท่ี 25/11/2563

35 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 1 ชุด 200,000.00        200,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 199,000.00        1,000.00            บริษัท ร็อคเก็ตเทียร์ เทรดด้ิง จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110052 
 ลงวันท่ี 10/11/2563

36 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์ส านักงาน อุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) 1 ชุด 180,000.00        180,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 179,000.00        1,000.00            บริษัท ร็อคเก็ตเทียร์ เทรดด้ิง จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110053 
 ลงวันท่ี 10/11/2563

37 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี 1 เคร่ือง 15,000.00          15,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง 14,796.50          203.50              บริษัท วีรสยาม ฮาร์ดแวร์ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110041 
 ลงวันท่ี 20/11/2563

38 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองเช่ือมระบบทิก (TIG) 1 เคร่ือง 12,000.00          12,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง 11,998.98          1.02                 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีรมย์เซ็นเตอร์  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110035 
 ลงวันท่ี 10/11/2563

39 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดทดลองป๊ัมน้ าแบบหอยโข่งชนิดปรับความเร็วลมได้ 1 ชุด 120,000.00        120,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 110,000.00        10,000.00          บริษัท เอสซอม จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110073 
 ลงวันท่ี 10/11/2563

40 งานการเงินและบัญชี ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน ขาเหล็ก 4 ตัว 4,225.00            16,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง 16,800.00          100.00              บริษัท ที.อาร์.พี โปรดักส์ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP1301364110001 
 ลงวันท่ี 13/11/2563

41 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิก
เซล ขนาด 65 น้ิว

4 เคร่ือง 36,000.00          144,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 127,544.00        16,456.00         บริษัท พี.เอส.ออดิโอ แอนด์ วิดีโอ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือ พ.0033/2564 
 ลงวันท่ี 10/11/2563

42 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดครุภัณฑ์โครงการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ 1 ชุด 159,800.00        159,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 159,002.00        798.00              บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP1301564110004 
 ลงวันท่ี 17/11/2563

43 งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA 1 เคร่ือง 32,000.00          32,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง 28,000.00          4,000.00            บริษัท เอ็กซ์ซีด คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP1301664110003 
 ลงวันท่ี 02/11/2563

44 งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 15 ตู้ 5,500.00            82,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง 55,350.00          27,150.00          บริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP1301664110011 
 ลงวันท่ี 26/11/2563

45 งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 10 เคร่ือง 20,000.00          200,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 194,740.00        5,260.00            บริษัท พี.เอส.ออดิโอ แอนด์ วิดีโอ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP1301664110021 
 ลงวันท่ี 10/11/2563

46 งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีเบาะนวม 150 ตัว 680.00              102,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 102,000.00        -                   บริษัท ที.อาร์.พี โปรดักส์ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP1301664110022 
 ลงวันท่ี 09/11/2563

47 งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีเลคเชอร์พับได้ 60 ตัว 1,550.00            93,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง 90,000.00          3,000.00            บริษัท ที.อาร์.พี โปรดักส์ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP1301664110008 
 ลงวันท่ี 23/11/2563

48 งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter)   ขนาด 24,000 บีทียู 1 เคร่ือง 36,400.00          36,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง 35,952.00          448.00              ร้านพรชัยฮาร์ดแวร์  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP1301664110015 
 ลงวันท่ี 20/11/2563

49 งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองไฟฉุกเฉิน 6 ตัว 1,383.33            8,300.00           วิธีเฉพาะเจาะจง 8,281.80            18.20                ร้านพรชัยฮาร์ดแวร์  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP1301664110007 
 ลงวันท่ี 10/11/2563

50 งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะปฏิบัติการ 30 ตัว 4,250.00            127,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 126,000.00        1,500.00            บริษัท ที.อาร์.พี โปรดักส์ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP1301664110020 
 ลงวันท่ี 09/11/2563

51 งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมอุตสาหกรรม 30 เคร่ือง 6,386.67            191,600.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 184,896.00        6,704.00            ร้านพรชัยฮาร์ดแวร์  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP1301664110010 
 ลงวันท่ี 24/11/2563

52 งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมไอน้ า ไม่น้อยกว่า 26 น้ิว 6 ตัว 31,000.00          186,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 184,896.00        1,104.00            ร้านพรชัยฮาร์ดแวร์  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP1301664110009 
 ลงวันท่ี 24/11/2563

53 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ส านักงานพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 1 ชุด 128,400.00        128,400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 107,556.40        20,843.60          บริษัท พี.เอส.ออดิโอ แอนด์ วิดีโอ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110077 
 ลงวันท่ี 10/11/2563

54 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองวัดสัญญาณแบบดิจิทัล (Oscilloscope) 50 MHz 2 Channel 5 ชุด 36,380.00          181,900.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 179,225.00        2,675.00            บริษัท แอนทรอนิค จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110071 
 ลงวันท่ี 10/11/2563

55 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้าพ้ืนฐานในงานอุตสาหกรรม 2
ชุด

210,000.00        420,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง 420,000.00  -    บริษัท ยูเอสอี. โฟล-ไลน์ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

  เลขท่ีใบส่ังซ้ือ พ.0008/2564 
 ลงวันท่ี 9/11/2563

56 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกร้ือถอนระบบไฮดรอลิกส์ 1 ชุด 230,000.00        230,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 230,000.00        -                  บริษัท ยูเอสอี. โฟล-ไลน์ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือ พ.0009/2564 
 ลงวันท่ี 9/11/2563

517          7,416,400.00    7,034,142.18     382,257.82       



ล ำดับท่ี หน่วยงำน ประเภทครุภัณฑ์ ช่ือรำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำต่อหน่วย วงเงินท่ีได้รับ
จัดสรร

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง วงเงินท่ีใช้จริง วงเงินคงเหลือ บริษัท เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

หมำยเหตุ

1 ส ำนักวิชำศึกษำท่ัวไป วัสดุส ำนักงำน วัสดุส ำนักงำน 1 งำน 9,847.96       143,404.50        วิธีเฉพำะเจำะจง 9,847.96        133,556.54         บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลำย จ ำกัด  เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบขอ R1200064110002 ลง
วันท่ี 12/11/2563

2 ส ำนักวิชำศึกษำท่ัวไป วัสดุส ำนักงำน วัสดุส ำนักงำน 1 งำน 3,516.00       133,556.54        วิธีเฉพำะเจำะจง 3,516.00        130,040.54         นำงสำวพัณทิพ เชำวน์สมบูรณ์  เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบขอ R1200064110003 ลง
วันท่ี 12/11/2563

3 งำนพัฒนำและติดตำมผลนักเรียนนักศึกษำ วัสดุกำรเรียนกำรสอน วัสดุกำรเรียนกำรสอน 1 งำน 1,500.00       1,905,930.00     วิธีเฉพำะเจำะจง 1,500.00        1,904,430.00       นำยกันตพัฒน์ เวชสิทธิพงค์  เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบขอ R1303264110011 ลง
วันท่ี 10/11/2563

4 งำนพัฒนำและติดตำมผลนักเรียนนักศึกษำ วัสดุกำรเรียนกำรสอน วัสดุกำรเรียนกำรสอน 1 งำน 1,120.00       1,904,430.00     วิธีเฉพำะเจำะจง 1,120.00        1,903,310.00       นำงสำวสุทธิภำ แก้วงำม  เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบขอ R1303264110013 ลง
วันท่ี 11/11/2563

5 งำนพัฒนำและติดตำมผลนักเรียนนักศึกษำ วัสดุกำรเรียนกำรสอน วัสดุกำรเรียนกำรสอน 1 งำน 12,282.47     1,903,310.00     วิธีเฉพำะเจำะจง 12,282.47      1,891,027.53       นำงสำวพัณทิพ เชำวน์สมบูรณ์  เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบขอ R1303264110012 ลง
วันท่ี 10/11/2563

6 งำนพัฒนำและติดตำมผลนักเรียนนักศึกษำ วัสดุกำรเรียนกำรสอน วัสดุกำรเรียนกำรสอน 1 งำน 7,511.00       1,891,027.53     วิธีเฉพำะเจำะจง 7,511.00        1,883,516.53       นำงสำวอรอุมำ นำทสีทำ  เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบขอ R1303264110008 ลง
วันท่ี 2/11/2563

7 งำนบริหำรท่ัวไปและส่ือสำรองค์กร วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 1 งำน 65,446.55     120,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง 65,446.55      54,553.45           บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลำย จ ำกัด  เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P1301164110001 
 ลงวันท่ี 13/11/2563

8 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 งำน 67,795.20     3,550,400.00     วิธีเฉพำะเจำะจง 67,795.20      3,482,604.80       บริษัท เซ็นทรัล ไอที ออฟฟิศเซส จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)  เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P1301564110001 
 ลงวันท่ี 13/11/2563

9 งำนระบบกำยภำพและโสตทัศนูปกรณ์ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 1 งำน 76,238.00     952,920.00        วิธีเฉพำะเจำะจง 76,238.00      876,682.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดตะวันดำว 2017  เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P1301664110006 
 ลงวันท่ี 10/11/2563

10 งำนระบบกำยภำพและโสตทัศนูปกรณ์ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 1 งำน 82,143.90     876,682.00        วิธีเฉพำะเจำะจง 82,143.90      794,538.10         ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดตะวันดำว 2017  เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P1301664110012 
 ลงวันท่ี 27/11/2563

11 งำนระบบกำยภำพและโสตทัศนูปกรณ์ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 1 งำน 36,604.70     794,538.10        วิธีเฉพำะเจำะจง 36,604.70      757,933.40         บริษัทวีเทคโซลูช่ัน จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่) จ ำกัด  เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P1301564110005 
 ลงวันท่ี 5/11/2563

12 งำนวิทยทรัพยำกร วัสดุกำรเรียนกำรสอน วัสดุกำรเรียนกำรสอน 1 งำน 2,375.00       1,309,500.00     วิธีเฉพำะเจำะจง 2,375.00        1,307,125.00       บริษัทรุ่งโรฒณ์บริกำร (2525) จ ำกัด  เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบขอ R1303264110001 ลง
วันท่ี 4/11/2563

13 งำนวิทยทรัพยำกร วัสดุกำรเรียนกำรสอน วัสดุกำรเรียนกำรสอน 1 งำน 850.00         1,307,125.00     วิธีเฉพำะเจำะจง 850.00          1,306,275.00       บริษัทรุ่งโรฒณ์บริกำร (2525) จ ำกัด  เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบขอ R1303264110002 ลง
วันท่ี 9/11/2563

14 งำนวิทยทรัพยำกร วัสดุกำรเรียนกำรสอน วัสดุกำรเรียนกำรสอน 1 งำน 2,961.90       1,306,275.00     วิธีเฉพำะเจำะจง 2,961.90        1,303,313.10       บริษัทคิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์(ประเทศไทย) จ ำกัด  เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P1302464110001 
 ลงวันท่ี 27/11/2563

15 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม วัสดุกำรเรียนกำรสอน วัสดุกำรเรียนกำรสอน 1 งำน 6,900.00       600,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง 6,900.00        593,100.00         บริษัทเอสทูอินโนเวช่ัน จ ำกัด  เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P2100064110001 
ลงวันท่ี 17/11/2563

16 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม วัสดุกำรเรียนกำรสอน วัสดุกำรเรียนกำรสอน 1 งำน 71,171.05     593,100.00        วิธีเฉพำะเจำะจง 71,171.05      521,928.95         ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บุรีรมย์เซ็นเตอร์  เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P2100064110005 
ลงวันท่ี 25/11/2563

17 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม วัสดุกำรเรียนกำรสอน วัสดุกำรเรียนกำรสอน 1 งำน 51,349.30     521,928.95        วิธีเฉพำะเจำะจง 51,349.30      470,579.65         ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บุรีรมย์เซ็นเตอร์  เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P2100064110002 
ลงวันท่ี 17/11/2563

18 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม วัสดุกำรเรียนกำรสอน วัสดุกำรเรียนกำรสอน 1 งำน 39,691.65     470,579.65        วิธีเฉพำะเจำะจง 39,691.65      430,888.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดตะวันดำว 2017  เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P2100064110007 
ลงวันท่ี 30/11/2563

19 โรงเรียนจิตรลดำวิชำชีพ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 1 งำน 22,887.70     363,250.00        วิธีเฉพำะเจำะจง 22,887.70      340,362.30         นำยชนกำร บุณฑริกสดใส  เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบขอ R2300064110062ลง
วันท่ี 23/11/2563

20 โรงเรียนจิตรลดำวิชำชีพ วัสดุกำรศึกษำ วัสดุส ำนักงำน 1 งำน 43,345.70     2,198,540.70     วิธีเฉพำะเจำะจง 43,345.70      2,155,195.00       ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บุรีรมย์เซ็นเตอร์  เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P2300064110050 
ลงวันท่ี 30/11/2563

21 โรงเรียนจิตรลดำวิชำชีพ วัสดุกำรศึกษำ วัสดุส ำนักงำน 1 งำน 77,441.25     2,155,195.00     วิธีเฉพำะเจำะจง 77,441.25      2,077,753.75       ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บุรีรมย์เซ็นเตอร์  เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P2300064110047 
ลงวันท่ี 30/11/2563

22 โรงเรียนจิตรลดำวิชำชีพ วัสดุกำรศึกษำ วัสดุส ำนักงำน 1 งำน 1,703.05       340,362.30        วิธีเฉพำะเจำะจง 1,703.05        338,659.25         ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดช.พิบูลย์ธนพัฒน์  เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P2300064110078 
ลงวันท่ี 16/11/2563

22     25,342,055.27  684,682.38   24,657,372.89   

หมำยเหตุ วงเงินท่ีได้รับจัดสรรคือวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจัดสรรของแต่ละหน่วยงำน

สรุปจัดซ้ือวัสดุประจ ำเดือนพฤศจิกำยน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 


