
ล ำดับท่ี หน่วยงำน ประเภทครุภัณฑ์ ช่ือรำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำต่อหน่วย  วงเงินท่ีได้รับ
จัดสรร

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง วงเงินท่ีใช้จริง วงเงินคงเหลือ บริษัท  เหตุผลท่ีคัดเลือก  เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

หมำบเหตุ

1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บครุภัณฑ์ 15 ชุด 3,746.67         56,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 55,854.00       346.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัดตะวันดาว 2017  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2100064110006 
ลงวันท่ี 15/01/2564

2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เคร่ืองวัดโอโซนแบบติดต้ัง และ ตู้ฆ่าเช้ือ 1 ชุด 72,000.00        72,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 72,000.00       -                  บริษัทจอมยุทธ์ วิศวกรรม จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2100064110015 
ลงวันท่ี 06/01/2564

3 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์เคร่ืองมือวัดและตรวจสอบข้ันสูงทางสภาพแวดล้อม 1 ชุด 56,300.00        56,300.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 56,000.00       300.00             บริษัท สยาม ทรีโอ กรุ๊ป จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2400064110013 
ลงวันท่ี 20/01/2564

4 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์วัดและทดสอบระยะฉนวนความต่อเน่ืองและอุณหภูมิข้ันพ้ืนฐาน 1 ชุด 35,200.00        35,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 35,000.00       200.00             บริษัท สยาม ทรีโอ กรุ๊ป จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2400064110014 
ลงวันท่ี 20/01/2564

18 219,700.00     218,854.00     846.00            

สรุปจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจ ำเดือนมกรำคม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 



ล ำดับท่ี หน่วยงำน ประเภทครุภัณฑ์ ช่ือรำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำต่อหน่วย วงเงินท่ีได้รับ
จัดสรร

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง วงเงินท่ีใช้จริง วงเงินคงเหลือ บริษัท เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือ/จ้ำง

หมำยเหตุ

1 งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ วัสดุการเกษตร วัสดุการเกษตร 1 งาน 28,034.00     50,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง 28,034.00    21,966.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดตะวันดาว 2017  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P1301664110025 ลง
วันท่ี 13/1/2564

2 งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุงานบ้านงานครัว 1 งาน 81,600.25     300,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง 81,600.25    218,399.75         บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลาย จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P1301664110024 ลง
วันท่ี 13/1/2564

3 งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง 1 งาน 38,720.00     76,599.10         วิธีเฉพาะเจาะจง 38,720.00    37,879.10           บริษัท ธารธาราคีรี จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P1301664110023 ลง
วันท่ี 29/1/2564

4 งานวิทยทรัพยากร วัสดุการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอน 1 งาน 800.00         1,279,906.45     วิธีเฉพาะเจาะจง 800.00         1,279,106.45      บริษัทรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบขอ R1302464110007 ลงวันท่ี
 6/1/2564

5 งานวิทยทรัพยากร วัสดุการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอน 1 งาน 2,325.00      1,279,106.45     วิธีเฉพาะเจาะจง 2,325.00      1,276,781.45      บริษัทรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบขอ R1302464110008 ลงวันท่ี
 6/1/2564

6 งานวิทยทรัพยากร วัสดุการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอน 1 งาน 6,945.00      1,276,781.45     วิธีเฉพาะเจาะจง 6,945.00      1,269,836.45      ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สาขา
สยามสแควร์

 เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P1302464110004 ลง
วันท่ี 8/1/2564

7 งานวิทยทรัพยากร วัสดุการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอน 1 งาน 42,400.30     1,269,836.45     วิธีเฉพาะเจาะจง 42,400.30    1,227,436.15      ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สาขา
สยามสแควร์

 เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P1302464110005 ลง
วันท่ี 13/1/2564

8 งานวิทยทรัพยากร วัสดุการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอน 1 งาน 19,720.80     1,227,436.15     วิธีเฉพาะเจาะจง 19,720.80    1,207,715.35      บริษัทคิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์(ประเทศไทย) จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P1302464110003 ลง
วันท่ี 8/1/2564

9 งานวิทยทรัพยากร วัสดุการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอน 1 งาน 9,491.40      1,207,715.35     วิธีเฉพาะเจาะจง 9,491.40      1,198,223.95      บริษัทคิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์(ประเทศไทย) จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P1302464110006 ลง
วันท่ี 29/1/2564

10 คณะบริหารธุรกิจ วัสดุการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอน 1 งาน 3,000.00      135,100.00       วิธีเฉพาะเจาะจง 3,000.00      132,100.00         นายณัฐพงศ์ วีระทวีพร  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบขอ R2200064110013 ลงวันท่ี
 4/1/2564

11 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล วัสดุการศึกษา วัสดุการศึกษา 1 งาน 17,120.00     450,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง 17,120.00    432,880.00         บริษัทเมมโมร่ีทูเดย์ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P2400064110015 ลง
วันท่ี 29/1/2564

12 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล วัสดุการศึกษา วัสดุการศึกษา 1 งาน 31,543.60     432,880.00       วิธีเฉพาะเจาะจง 31,543.60    401,336.40         บริษัทอิมพัลส์ อินทิเกรท เทคโนโลยี จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P2400064110010 ลง
วันท่ี 7/1/2564

13 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ วัสดุการศึกษา วัสดุส านักงาน 1 งาน 29,275.20     700,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง 29,275.20    670,724.80         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีค้าไม้  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P2300064110082 ลง
วันท่ี 6/1/2564

14 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ วัสดุการศึกษา วัสดุส านักงาน 1 งาน 11,301.34     1,736,856.73     วิธีเฉพาะเจาะจง 11,301.34    1,725,555.39      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีรมย์เซ็นเตอร์  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ัง P2300064110079 ลงวันท่ี
 8/1/2564

15 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ วัสดุการศึกษา วัสดุส านักงาน 1 งาน 47,796.90     1,725,555.39     วิธีเฉพาะเจาะจง 47,796.90    1,677,758.49      ร้านเอิร์ธ อิเล็คทรอนิกส์  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ัง P2300064110080 ลงวันท่ี
 5/1/2564

16 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ วัสดุการศึกษา วัสดุส านักงาน 1 งาน 38,734.00     1,677,758.49     วิธีเฉพาะเจาะจง 38,734.00    1,639,024.49      ร้านเอิร์ธ อิเล็คทรอนิกส์  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ัง P2300064110081 ลงวันท่ี
 5/1/2564

17 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ วัสดุการศึกษา วัสดุส านักงาน 1 งาน 57,961.90     1,639,024.49     วิธีเฉพาะเจาะจง 57,961.90    1,581,062.59      ห้างหุ้นส่วนจ ากัดตะวันดาว 2017  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ัง P2300064110083 ลงวันท่ี
 7/1/2564

17     16,464,556.50  466,769.69  15,997,786.81   

หมำยเหตุ วงเงินท่ีได้รับจัดสรรคือวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจัดสรรของแต่ละหน่วยงำน

สรุปจัดซ้ือวัสดุประจ ำเดือนมกรำคม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 


