
ล ำดับท่ี หน่วยงำน ประเภทครุภัณฑ์ ช่ือรำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำต่อหน่วย  วงเงินท่ีได้รับ
จัดสรร

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง วงเงินท่ีใช้จริง วงเงินคงเหลือ บริษัท  เหตุผลท่ีคัดเลือก  เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

หมำยเหตุ

1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดติดต้ังและทดสอบระบบกล้องวงจรปิดและระบบควบคุม
การเข้าออกแบบอัตโนมัติ

2
ชุด

247,400.00      494,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 494,372.10         427.90              บริษัท เอ็นทีไอ กรุ๊ป จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือ พ.0041/2564 
 ลงวันท่ี 09/12/2563

2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกเคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้า 1
ชุด

181,900.00      181,900.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 179,974.00         1,926.00           บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือ พ.0047/2563 
 ลงวันท่ี 22/12/2563

3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ประกอบการติดต้ังโซล่าเซลล์ 1
ชุด

270,000.00      270,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 270,000.00         -                  บริษัท ฟีเว่ ซิสเท็ม (ประเทศไทย) จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือ พ.0043/2564 
 ลงวันท่ี 07/12/2563

4 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดต่อพ่วงการปฏิบัติการเสมือนจริง (Virtual Reality Set) 2
ชุด

34,900.00        69,800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 69,764.00          36.00                บริษัท กร๊อบ(ไทยแลนด์) จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2400064110001 ลง
วันท่ี 01/12/2563

5 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ครุภัณฑ์การศึกษา แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับระบบสมองกล 4
ชุด

7,325.00          29,300.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 29,104.00          196.00               บริษัท กร๊อบ(ไทยแลนด์) จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2400064110003 
 ลงวันท่ี 01/12/2563

6 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับการพัฒนาระบบสมองกล 1
เคร่ือง

382,000.00      382,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 381,776.00         224.00              บริษัท ซี เอ เอ็น เอส จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือ พ.0045/2563 
 ลงวันท่ี 22/12/2563

7 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์วางแผนและออกแบบการพัฒนาโครงการ 2
ชุด

30,000.00        60,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 59,920.00          80.00                บริษัท กร๊อบ(ไทยแลนด์) จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2400064110004 
 ลงวันท่ี 01/12/2563

8 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองวัดความอ่อนตัวด้านหน้า 1
เคร่ือง

16,200.00        16,200.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 16,200.00          -                   บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110075 
 ลงวันท่ี 25/12/2563

9 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองบดอาหารสัตว์ ขนาด 100 กิโลกรัม 1
เคร่ือง

50,000.00        50,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 48,150.00          1,850.00            บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110025 
 ลงวันท่ี 25/12/2563

10 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองผสมอาหารสัตว์ ขนาด 100 กิโลกรัม 1
เคร่ือง

35,000.00        35,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 34,775.00          225.00               บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110036 
 ลงวันท่ี 25/12/2563

11 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บอุปกรณ์ 2
ตู้

10,000.00        20,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 19,902.00          98.00                ห้างหุ้นส่วนจ ากัดตะวันดาว 2017  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110070 
 ลงวันท่ี 23/12/2563

12 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารและอุปกรณ์การสอน 2
ตู้

5,000.00          10,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 8,980.00            1,020.00            บริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110057 
 ลงวันท่ี 02/12/2563

13 ฝ่ายบริหาร ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 1
ชุด

120,000.00      120,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 120,000.00         -                   บริษัท ไพบูลย์เทค จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือ พ.0046/2564 
 ลงวันท่ี 22/12/2563

14 ฝ่ายบริหาร ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เช่ือมต่อสัญญาณ SFP+ แบบ 10GBASE 14
ชุด

5,350.00          74,900.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 74,900.00          -                   บริษัท ไพบูลย์เทค จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP1301064110001 
 ลงวันท่ี 16/12/2563

15 งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีเหล่ียม 2
ตัว

7,800.00          15,600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 14,579.44          1,020.56            ร้านนพเกล้าเฟอร์นิเจอร์  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP1301664110016 
 ลงวันท่ี 17/12/2563

16 งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบกระจายลม ขนาด 24,000 บีทียู 2
เคร่ือง

85,200.00        170,400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 160,500.00         9,900.00            ร้านพรชัยฮาร์ดแวร์  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP1301664110019 
 ลงวันท่ี 07/12/2563

17 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองวัดสัญญาณแบบดิจิทัลความถ่ีสูง (Oscilloscope) 70 
MHz 4 Channel

2
ตัว

90,950.00        181,900.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 179,760.00         2,140.00            บริษัท แอนทรอนิค จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110072 
 ลงวันท่ี24/12/2563

18 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ควบคุมและออกแบบอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในส่ิงของ 
(IOT)

5
ชุด

4,060.00          20,300.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 20,223.00          77.00                บริษัท กร๊อบ(ไทยแลนด์) จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2400064110002 ลง
วันท่ี 01/12/2563

19 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะทดลองทางไฟฟ้าพร้อมคอนโซลพ้ืนฐาน 20
ชุด

17,120.00        342,400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 339,939.00         2,461.00           บริษัท อิมพัลส์ อินทิเกรท เทคโนโลยี จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือ พ.0048/2564 
 ลงวันท่ี 24/12/2563

66 2,544,500.00     2,522,818.54      21,681.46         

สรุปจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจ ำเดือนธันวำคม 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

1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 งาน 52,606.55   3,482,604.80     วิธีเฉพาะเจาะจง 52,606.55    3,429,998.25      บริษัท เซ็นทรัล ไอที ออฟฟิศเซส จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P1301564110002 
 ลงวันท่ี 4/12/2563

2 งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1 งาน 20,720.12   450,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 20,720.12    429,279.88         ห้างหุ้นส่วนจ ากัดประเสริฐแก๊ส  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P1301564110013 
 ลงวันท่ี 4/12/2563

3 งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง 1 งาน 23,400.90   100,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 23,400.90    76,599.10          ร้านพรชัยฮาร์ดแวร์  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P1301564110014 
 ลงวันท่ี 3/12/2563

4 งานวิทยทรัพยากร วัสดุการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอน 1 งาน 2,205.00    1,303,313.10     วิธีเฉพาะเจาะจง 2,205.00      1,301,108.10      บริษัทรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบขอ R1302464110004 ลง
วันท่ี 4/12/2563

5 งานวิทยทรัพยากร วัสดุการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอน 1 งาน 20,431.65   1,301,108.10     วิธีเฉพาะเจาะจง 20,431.65    1,280,676.45      ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สาขาสยามสแควร์  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P1302464110002 ลง
วันท่ี 7/12/2564

6 งานวิทยทรัพยากร วัสดุการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอน 1 งาน 770.00       1,280,676.45     วิธีเฉพาะเจาะจง 770.00         1,279,906.45      บริษัทรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบขอ R1302464110006 ลง
วันท่ี 4/12/2563

7 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วัสดุการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอน 1 งาน 10,903.30   430,888.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 10,903.30    419,984.70         ร้านเอิร์ธ อิเล็คทรอนิกส์  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P2100064110008 ลง
วันท่ี 1/12/2563

8 งานพัสดุ วัสดุส านักงาน วัสดุส านักงาน 1 งาน 207,206.57 7,485,600.00     วิธีเฉพาะเจาะจง 207,206.57   7,278,393.43      บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลาย จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบขอ R1301464110001 ลง
วันท่ี 4/12/2563

9 คณะบริหารธุรกิจ วัสดุการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอน 1 งาน 50,108.10   550,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 50,108.10    499,891.90         บริษัทสามชัย เคมิคอล จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P2200064110002 ลง
วันท่ี 1/12/2563

10 คณะบริหารธุรกิจ วัสดุการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอน 1 งาน 5,575.00    387,400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 5,575.00      381,825.00         นายปวัตร จันทร์ลาด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบขอ R2200064110010 ลง
วันท่ี 22/12/2563

11 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ วัสดุการศึกษา วัสดุส านักงาน 1 งาน 6,152.50    2,077,753.75     วิธีเฉพาะเจาะจง 6,152.50      2,071,601.25      ร้านเอิร์ธ อิเล็คทรอนิกส์  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P2300064110046 ลง
วันท่ี 1/12/2563

12 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ วัสดุการศึกษา วัสดุส านักงาน 1 งาน 2,400.00    2,071,601.25     วิธีเฉพาะเจาะจง 2,400.00      2,069,201.25      นางสาวสวรรยา ทับแสง  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบขอ R2300064110092 ลง
วันท่ี 18/12/2563

13 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ วัสดุการศึกษา วัสดุส านักงาน 1 งาน 7,918.00    2,069,201.25     วิธีเฉพาะเจาะจง 7,918.00      2,061,283.25      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริทรัพย์เจริญกิจ  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P2300064110049 ลง
วันท่ี 2/12/2563

14 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ วัสดุการศึกษา วัสดุส านักงาน 1 งาน 19,910.56   2,061,283.25     วิธีเฉพาะเจาะจง 19,910.56    2,041,372.69      บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลาย จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P2300064110067 ลง
วันท่ี 21/12/2563

15 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ วัสดุการศึกษา วัสดุส านักงาน 1 งาน 78,627.00   2,041,372.69     วิธีเฉพาะเจาะจง 78,627.00    1,962,745.69      ห้างหุ้นส่วนจ ากัดช.พิบูลย์ธนพัฒน์  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P2300064110048 ลง
วันท่ี 2/12/2563

16 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ วัสดุการศึกษา วัสดุส านักงาน 1 งาน 76,534.96   1,962,745.69     วิธีเฉพาะเจาะจง 76,534.96    1,886,210.73      บริษัท สยามยูนิแคร์ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P2300064110056 ลง
วันท่ี 3/12/2563

17 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ วัสดุการศึกษา วัสดุส านักงาน 1 งาน 20,000.00   1,886,210.73     วิธีเฉพาะเจาะจง 20,000.00    1,866,210.73      ร้านครูจ้อนการดนตรี(ดุริยางค์ไทย)  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P2300064110062 ลง
วันท่ี 21/12/2563

18 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ วัสดุการศึกษา วัสดุส านักงาน 1 งาน 1,600.00    1,866,210.73     วิธีเฉพาะเจาะจง 1,600.00      1,864,610.73      ร้านครูจ้อนการดนตรี(ดุริยางค์ไทย)  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P2300064110063 ลง
วันท่ี 21/12/2563

19 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ วัสดุการศึกษา วัสดุส านักงาน 1 งาน 9,080.00    1,864,610.73     วิธีเฉพาะเจาะจง 9,080.00      1,855,530.73      นายภูมิใจ ร่ืนเริง  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P2300064110060 ลง
วันท่ี 21/12/2563

20 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ วัสดุการศึกษา วัสดุส านักงาน 1 งาน 40,000.00   1,855,530.73     วิธีเฉพาะเจาะจง 40,000.00    1,815,530.73      ร้านบ้านเนินฆ้องวง  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P2300064110061 ลง
วันท่ี 21/12/2563

21 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ วัสดุการศึกษา วัสดุส านักงาน 1 งาน 78,674.00   1,815,530.73     วิธีเฉพาะเจาะจง 78,674.00    1,736,856.73      ห้างหุ้นส่วนจ ากัดช.พิบูลย์ธนพัฒน์  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P2300064110055 ลง
วันท่ี 3/12/2563

21    38,343,641.98   734,824.21  37,608,817.77   

หมำยเหตุ วงเงินท่ีได้รับจัดสรรคือวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจัดสรรของแต่ละหน่วยงำน

สรุปจัดซ้ือวัสดุประจ ำเดือนธันวำคม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 


