
ล ำดับท่ี หน่วยงำน ประเภทครุภัณฑ์ ช่ือรำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำต่อหน่วย  วงเงินท่ีได้รับ
จัดสรร

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง วงเงินท่ีใช้จริง วงเงินคงเหลือ บริษัท  เหตุผลท่ีคัดเลือก  เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

หมำบเหตุ

1 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดจ าลองกระบวนการผลิตส าหรับเทคโนโลยี CNC 1 ชุด 4,200,000.00    4,200,000.00       วิธี e-bidding 4,187,500.00      12,500.00            บริษัท เอสทีเอ็ม แมชชีนเนอร่ี จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงิน
ท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีสัญญา สจด.(พ) 022/2564 
 ลงวันท่ี 11/3/2564

2 งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ 12 ชุด 2,000.00          24,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง 24,000.00           -                    บริษัท พี.เอ็ม.เอวี จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงิน
ท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110094
 ลงวันท่ี 03/3/2564

3 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองวัดสัญญาณแบบดิจิทัล (Oscilloscope) 20 ชุด 39,910.00        798,200.00         วิธี e-bidding 791,800.00         6,400.00             บริษัท สยาม ทรีโอ กรุ๊ป จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงิน
ท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีสัญญา สจด.(พ) 028/2564 
 ลงวันท่ี 30/3/2564

4 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดทดลอง Sensor and transducer Training 4 ชุด 181,900.00       727,600.00         วิธี e-bidding 678,900.00         48,700.00           บริษัท เอฟ.ที.เอ กรุ๊ป จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงิน
ท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีสัญญา สจด.(พ) 024/2564 
 ลงวันท่ี 19/3/2564

5 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานทางไฟฟ้า 1 ชุด 539,300.00       539,300.00         วิธี e-bidding 515,000.00         24,300.00           บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงิน
ท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีสัญญา สจด.(พ) 023/2564 
 ลงวันท่ี 17/3/2564

6 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว)

36 เคร่ือง 30,000.00        1,080,000.00       วิธี e-bidding 506,700.00         573,300.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสพีโอ คอมพิวเตอร์  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงิน
ท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีสัญญา สจด.(พ) 029/2564 
 ลงวันท่ี 31/3/2564

7 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ

1 คัน 854,000.00       854,000.00         วิธี e-bidding 637,835.00         216,165.00          บริษัท เอ็น เค ซี คาร์ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงิน
ท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีสัญญา สจด.(พ) 030/2564 
 ลงวันท่ี 31/3/2564

9 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกระบบสายพานคัดแยกวัตถุดิบอัตโนมัติ 3 ชุด 505,000.00       1,515,000.00       วิธี e-bidding 1,500,000.00      15,000.00           บริษัท ยูเอสอี. โฟล-ไลน์ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงิน
ท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีสัญญา สจด.(พ) 025/2564 
 ลงวันท่ี 29/3/2564

10 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกร้ือถอนระบบนิวเมติกส์ 5 ชุด 150,000.00       750,000.00         วิธี e-bidding 740,000.00         10,000.00           บริษัท ยูเอสอี. โฟล-ไลน์ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงิน
ท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีสัญญา สจด.(พ) 021/2564 
 ลงวันท่ี 11/3/2564

11 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดสืบสถานีประกอบกระบอกสูบจ าลองด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรม
จ าลอง 3 มิติ

1 ชุด 3,250,000.00    3,250,000.00       วิธี e-bidding 3,230,000.00      20,000.00           บริษัท วีนัส ซัพพลาย จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงิน
ท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีสัญญา สจด.(พ) 026/2564 
 ลงวันท่ี 29/3/2564

12 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกสมองกลฝังตัวแบบไอโอที 5 ชุด 150,000.00       750,000.00         วิธี e-bidding 735,000.00         15,000.00           บริษัท วีนัส ซัพพลาย จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงิน
ท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีสัญญา สจด.(พ) 020/2564 
 ลงวันท่ี 10/3/2564

13 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดเซ็นเซอร์อุตสาหกรรม 4 ชุด 249,300.00       997,200.00         วิธี e-bidding 984,400.00         12,800.00           บริษัท แอนทรอนิค จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงิน
ท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีสัญญา สจด.(พ) 017/2564 
 ลงวันท่ี 1/3/2564

14 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกดิจิตอล 30 ชุด 19,260.00        577,800.00         วิธี e-bidding 560,680.00         17,120.00           บริษัท แอนทรอนิค จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงิน
ท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีสัญญา สจด.(พ) 016/2564 
 ลงวันท่ี 1/3/2564

15 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 20 ชุด 85,600.00        1,712,000.00       วิธี e-bidding 1,690,600.00      21,400.00           บริษัท แอนทรอนิค จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงิน
ท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีสัญญา สจด.(พ) 018/2564 
 ลงวันท่ี 1/3/2564

16 ฝ่ายบริหาร ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 7 ชุด 133,742.86       936,200.00         วิธี e-bidding 708,200.00         228,000.00         บริษัท พี.8 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงิน
ท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีสัญญา สจด.(พ) 031/2564 
 ลงวันท่ี 31/3/2564

17 ฝ่ายบริหาร ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบท่ี 2 70 ชุด 23,000.00        1,610,000.00       วิธี e-bidding 610,000.00         1,000,000.00       บริษัท ระฟ้า เทคโนโลยี จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงิน
ท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีสัญญา สจด.(พ) 019/2564 
 ลงวันท่ี 1/3/2564

18 ฝ่ายบริหาร ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบท่ี 2 1 ชุด 1,000,000.00    1,000,000.00       วิธี e-bidding 984,400.00         15,600.00           บริษัท ไพบูลย์เทค จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงิน
ท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีสัญญา สจด.(พ) 015/2564 
 ลงวันท่ี 1/3/2564

221 21,321,300.00    19,085,015.00   2,236,285.00     

สรุปจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจ ำเดือนมีนำคม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 



ล ำดับท่ี หน่วยงำน ช่ือรำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำต่อหน่วย  วงเงินท่ีได้รับ
จัดสรร

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง วงเงินท่ีใช้จริง วงเงินคงเหลือ บริษัท  เหตุผลท่ีคัดเลือก  เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

หมำยเหตุ

1 งานบริหารท่ัวไปและส่ือสารองค์กร งานจ้างท่ัวไป 1 งาน 15,000.00       1,412,773.00     วิธีเฉพาะเจาะจง 15,000.00      1,397,773.00       บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์เพรส จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงิน
ท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ัง P1301164120006

2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จ้างเหมาบริการ 1 งาน 66,666.66       4,410,181.85     วิธีเฉพาะเจาะจง 66,666.66      4,343,515.19       บริษัท ที.พี.เอ็น.พัฒน์ธนารุ่งเรืองกิจ จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงิน
ท่ีได้รับจัดสรร

 สัญญาเลขท่ี สจด.(พ) 011/2564
ลงวันท่ี 1/9/2563

3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จ้างเหมาบริการ 1 งาน 22,750.00       4,343,515.19     วิธีเฉพาะเจาะจง 22,750.00      4,320,765.19       บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงิน
ท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบขอ R1301564120033
ลงวันท่ี 31/3/2564

4 งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ จ้างเหมาบริการ 1 งาน 66,318.60       3,981,401.00     วิธีเฉพาะเจาะจง 66,318.60      3,915,082.40       บริษัทอาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงิน
ท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีสัญญา สจด.(พ) 027/2563
ลงวันท่ี 21/5/2563

ส้ินสุดสัญญา 
วันท่ี 30/6/2568

5 งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ จ้างเหมาบริการ 1 งาน 4,066.00        3,915,082.40     วิธีเฉพาะเจาะจง 4,066.00        3,911,016.40       บริษัท อี-รีเวอร์สซินเนอร์ย่ี จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงิน
ท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ัง P1301664120011
ลงวันท่ี 16/3/2564

6 งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ จ้างเหมาบริการ 1 งาน 25,000.00       3,911,016.40     วิธีเฉพาะเจาะจง 25,000.00      3,886,016.40       นายอิสระพงศ์ เพ็งผาย  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงิน
ท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ัง P1301664120010
ลงวันท่ี 2/3/2564

7 งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์  จ้างเหมาบริการ 1 งาน 33,705.00       3,886,016.40     วิธีเฉพาะเจาะจง 33,705.00      3,852,311.40       บริษัทเน็ทเวอร์ค ฟาร์ม จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงิน
ท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ัง P1301664120012
ลงวันท่ี 18/3/2564

8 งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา งานจ้างท่ัวไป 1 งาน 19,260.00       1,922,800.00     วิธีเฉพาะเจาะจง 19,260.00      1,903,540.00       บริษัทโคลธส์ ทู ยู จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงิน
ท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ัง P1303264120005
ลงวันท่ี 2/3/2564

9 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานจ้างท่ัวไป 1 งาน 1,551.50        211,900.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1,551.50        210,348.50         นางสาวลภัส พูลเพ่ิม  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงิน
ท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบขอ R2100064120023
ลงวันท่ี 9/3/2564

 เคลียร์เงินยืม
เลขท่ี 640215

10 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ งานจ้างท่ัวไป 1 งาน 4,318.00        2,286,933.50     วิธีเฉพาะเจาะจง 4,318.00        2,282,615.50       ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงิน
ท่ีได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ัง P2300064120026
ลงวันท่ี 10/3/2564

10 30,281,619.74   258,635.76    30,022,983.98   

หมำยเหตุ   วงเงินท่ีได้รับจัดสรรคือวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจัดสรรของแต่ละหน่วยงำน

สรุปผลกำรจัดจ้ำงประจ ำเดือนมีนำคม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 


