
ล ำดับท่ี หน่วยงำน ประเภทครุภัณฑ์ ช่ือรำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำต่อหน่วย  วงเงินท่ีได้รับ
จัดสรร

วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง วงเงินท่ีใช้จริง วงเงินคงเหลือ บริษัท  เหตุผลท่ีคัดเลือก  เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

หมำบเหตุ

1 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เคร่ือง 8,000.00        8,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง 7,992.90            7.10                 บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลาย 
จ ากัด

 เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP2300064110084 
 ลงวันท่ี 03/02/2564

2 งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดโต๊ะเคียงไม้สักพร้อมเก้าอ้ี 4 ตัว 5,500.00        22,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง 20,560.76          1,439.24          ร้านนพเกล้าเฟอร์นิเจอร์  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีใบส่ังซ้ือP1301664110017 
 ลงวันท่ี 10/02/2564

3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกปฏิบัติการส่ือสารเตือนภัยชนิดระบุต าแหน่งจุดเกิดเหตุได้ท่ีสามารถเช่ือมต่อ
เครือข่ายและแสดงผลผ่านเครือข่ายได้ ส าหรับอาคารอัจฉริยะ

1 ชุด 775,000.00    775,000.00       วิธี e-bidding 668,750.00        106,250.00      บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

 เลขท่ีสัญญา สจด.(พ) 014/2564 
 ลงวันท่ี 24/2/2564

6 805,000.00       697,303.66        107,696.34      

สรุปจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 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 งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา วัสดุการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอน 1 งาน 2,000.00       1,891,027.53      วิธีเฉพาะเจาะจง 2,000.00       1,889,027.53      นายกันตพัฒน์ เวชสิทธิพงค์  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบขอ R1303264110020 ลง
วันท่ี 3/2/2564

2 งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง 1 งาน 14,124.00     37,879.10          วิธีเฉพาะเจาะจง 14,124.00     23,755.10          ห้างหุ้นส่วนจ ากัดย่ิงเจริญพลาสติก  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P1301664110030 
ลงวันท่ี 24/2/2564

3 งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 งาน 37,792.40     757,933.40        วิธีเฉพาะเจาะจง 37,792.40     720,141.00         ร้านพรชัยฮาร์ดแวร์  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P1301664110031 
ลงวันท่ี 24/2/2564

4 งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 งาน 47,080.00     47,080.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 47,080.00     -                   บริษัท บิสซิเนส เอ็นโซ เทค จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P1301664110028 
ลงวันท่ี 16/2/2564

5 งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 งาน 72,888.40     720,141.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 72,888.40     647,252.60         ห้างหุ้นส่วนจ ากัดตะวันดาว 2017  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P1301664110029 
ลงวันท่ี 23/2/2564

6 งานวิทยทรัพยากร วัสดุการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอน 1 งาน 850.00         1,198,223.95      วิธีเฉพาะเจาะจง 850.00         1,197,373.95      บริษัทรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบขอ R1302464110015 ลง
วันท่ี 3/2/2564

7 งานวิทยทรัพยากร วัสดุการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอน 1 งาน 2,375.00       1,197,373.95      วิธีเฉพาะเจาะจง 2,375.00       1,194,998.95      บริษัทรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบขอ R1302464110014 ลง
วันท่ี 3/2/2564

8 งานวิทยทรัพยากร วัสดุการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอน 1 งาน 12,140.35     1,194,998.95      วิธีเฉพาะเจาะจง 12,140.35     1,182,858.60      ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สาขา
สยามสแควร์

 เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P1302464110008 
ลงวันท่ี 18/2/2564

9 งานวิทยทรัพยากร วัสดุการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอน 1 งาน 3,653.00       7,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง 3,653.00       3,347.00            นางสาวดาหวัน ธงศรี  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบขอ R1302464110019 ลง
วันท่ี 19/2/2564

10 งานวิทยทรัพยากร วัสดุการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอน 1 งาน 23,016.45     1,182,858.60      วิธีเฉพาะเจาะจง 23,016.45     1,159,842.15      บริษัทคิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์(ประเทศไทย) จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ัง P1302464110010 ลง
วันท่ี 22/2/2564

11 งานวิทยทรัพยากร วัสดุการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอน 1 งาน 2,600.00       1,159,842.15      วิธีเฉพาะเจาะจง 2,600.00       1,157,242.15      นางสาวอรทัย แจ่มใส  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบขอ R1302464110020 ลง
วันท่ี 18/2/2564

12 งานวิทยทรัพยากร วัสดุการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอน 1 งาน 11,296.00     1,157,242.15      วิธีเฉพาะเจาะจง 11,296.00     1,145,946.15      ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเยอรมัน บุ๊ค เซ็นเตอร์  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ัง P1302464110009 ลง
วันท่ี 22/2/2564

13 งานพัสดุ วัสดุส านักงาน วัสดุส านักงาน 1 งาน 196,927.08   7,278,393.43      วิธีเฉพาะเจาะจง 196,927.08   7,081,466.35      บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลาย จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบขอ R1301464110002 ลง
วันท่ี 1/2/2564

14 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1 งาน 409.90         74,300.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 409.90         73,890.10          นางกานดา ไทรฟัก  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบขอ R2300064110113 ลง
วันท่ี 15/2/2564

15 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ วัสดุส านักงาน วัสดุส านักงาน 1 งาน 11,900.00     338,659.25        วิธีเฉพาะเจาะจง 11,900.00     326,759.25         นางสาวิตรี มารอด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบขอ R2300064110114 ลง
วันท่ี 19/2/2564

16 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ วัสดุการศึกษา วัสดุการศึกษา 1 งาน 81,641.00     1,581,062.59      วิธีเฉพาะเจาะจง 81,641.00     1,499,421.59      บริษัท เอสทีเอ็ม แมชชีนเนอร่ี จ ากัด  เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ P2300064110090 
ลงวันท่ี 16/2/2564

16     19,824,016.05   520,693.58  19,303,322.47  

หมำยเหตุ วงเงินท่ีได้รับจัดสรรคือวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจัดสรรของแต่ละหน่วยงำน

สรุปจัดซ้ือวัสดุประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 




