






















































ลําดับ รายการ
งบประมาณ

จัดสรร
แหล่ง

งบประมาณ
จํานวน หน่วยนับ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง สถานะ ผู้เสนอราคา ผู้ขาย เลขที่สัญญา วันที่ลงนามสัญญา ราคา (บาท) ผู้ประสาน

ครุภัณฑ์ 48,139,300 45,867,425.00  
1 ตู้เหล็กสําหรับเก็บของ 149,000 งบแผ่นดิน62 20 ตู้ ต.ค. 61 - มี.ค. 62 เฉพาะเจาะจง  / ห้างหุ้นส่วนจํากัด จี ดับเบิ้ลยู 

(1996)
ห้างหุ้นส่วนจํากัด จี ดับเบิ้ลยู (1996)  บ. 17/2562 24-Dec-61 149,000.00       

2 ชุดโต๊ะสนาม 607,500 งบแผ่นดิน62 15 ชุด ต.ค. 61 - มี.ค. 62 E-bidding  / หจก.เจริญซัพพลาย หจก.เจริญซัพพลาย ส. 9/2562 21-Aug-62 329,925.00       
3 เครื่องดนตรีเปียโนไฟฟ้า 804,000 งบแผ่นดิน62 12 หลัง ต.ค. 61 - มี.ค. 62 E-bidding  / บ.ธีระมิวสิค จํากัด , 

บ.วิชัย เพอร์คัสชั่น จํากัด
บ.ธีระ มิวสิค จํากัด ส.7/2562 22-Jul-62 768,000.00       

4 เครื่องดนตรีวิโอลา 250,000 งบแผ่นดิน62 1 เครื่อง ต.ค. 61 - มี.ค. 62 เฉพาะเจาะจง  / บริษัท บราโวมิวสิค จํากัด บริษัท บราโวมิวสิค จํากัด  บ. 15/252  24 ธ.ค. -61 180,000.00       
5 เครื่องดนตรีเชลโล 870,000 งบแผ่นดิน62 2 เครื่อง ต.ค. 61 - มี.ค. 62 คัดเลือก  / รอเปิดซอง
6 เครื่องดนตรีดับเบิลเบส 650,000 งบแผ่นดิน62 1 เครื่อง ต.ค. 61 - มี.ค. 62 คัดเลือก  / หจก.ฟรังเค ไวโอลิน,

บริษัท บราโว มิวสิค จํากัด
บริษัท บราโวมิวสิค จํากัด ส.11/2562 23-Sep-62 650,000.00       

7 เครื่องดนตรีไวโอลิน 1,000,000 งบแผ่นดิน62 4 เครื่อง ต.ค. 61 - มี.ค. 62 คัดเลือก  / หจก.ฟรังเค ไวโอลิน,
บริษัท บราโว มิวสิค จํากัด,
บริษัท เซซิเลีย จํากัด

หจก.ฟรังเค ไวโอลิน ส. 6/2562 27-Jun-62 880,000.00       

8 เครื่องดนตรีกีตาร์ 860,000 งบแผ่นดิน62 2 เครื่อง ต.ค. 61 - มี.ค. 62 เฉพาะเจาะจง  / บริษัท จุไรรัตน์มิวสิค จํากัด บริษัท จุไรรัตน์มิวสิค จํากัด ส. 2/2562  7 มี.ค. 62 599,200.00       
9 เครื่องดนตรีไวบราโฟน 252,000 งบแผ่นดิน62 1 เครื่อง ต.ค. 61 - มี.ค. 62 เฉพาะเจาะจง  / บริษัท ธีระมิวสิค จํากัด บริษัท ธีระมิวสิค จํากัด บ. 14/2562 28-Dec-61 252,000.00       
10 เครื่องดนตรีมาริมบา 1,510,000 งบแผ่นดิน62 1 เครื่อง ต.ค. 61 - มี.ค. 62 E-bidding  / บริษัท ธีระมิวสิค จํากัด บริษัท ธีระมิวสิค จํากัด  ส. 3/2562 14-Mar-62 1,499,000.00     
11 คันชักไวโอลิน 900,000 งบแผ่นดิน62 9 คัน ต.ค. 61 - มี.ค. 62 คัดเลือก หจก.ฟรังเค ไวโอลิน หจก.ฟรังเค ไวโอลิน ส. 15/2562 11-Dec-62 720,000.00       
12 คันชักวิโอลา 100,000 งบแผ่นดิน62 2 คัน ต.ค. 61 - มี.ค. 62 เฉพาะเจาะจง  / ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฟรังเค ไวโอลิน ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฟรังเค ไวโอลิน  บ.18/2562 18-Dec-61 97,800.00         

13 คันชักเชลโล 100,000 งบแผ่นดิน62 2 คัน ต.ค. 61 - มี.ค. 62 เฉพาะเจาะจง  / ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฟรังเค ไวโอลิน ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฟรังเค ไวโอลิน  บ.11/2562 18-Dec-61 95,800.00         

14 คันชักดับเบิลเบส 50,000 งบแผ่นดิน62 1 คัน ต.ค. 61 - มี.ค. 62 เฉพาะเจาะจง  / ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฟรังเค ไวโอลิน ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฟรังเค ไวโอลิน บ.12/2562 18-Dec-61 48,900.00         

15 ชุดเครื่องดนตรีไทย 252,500 งบแผ่นดิน62 1 ชุด ต.ค. 61 - มี.ค. 62 เฉพาะเจาะจง  / นางวราพร กุณะแสงคํา นางวราพร กุณะแสงคํา บ.52/2562 30-May-62 248,000.00       
16 เครื่องดนตรีทูบา 1,600,000 งบแผ่นดิน62 3 เครื่อง ต.ค. 61 - มี.ค. 62 E-bidding  / บ.เอเชียมิวสิค จํากัด บ.เอเชียมิวสิค จํากัด ส 14/2562 26-Nov-62 1,599,500.00     
17 เก้าอี้สําหรับนักแสดง 525,000 งบแผ่นดิน62 150 ตัว ต.ค. 61 - มี.ค. 62 เฉพาะเจาะจง  / บ.เอฟ เอฟ เฟอร์นิเจอร์ จํากัด บ.เอฟ เอฟ เฟอร์นิเจอร์ จํากัด บ.47/2562 30-Apr-62 248,775.00       
18 เก้าอี้ชมคอนเสิร์ต 2,112,000 งบแผ่นดิน62 300 ตัว ต.ค. 61 - มี.ค. 62 E-bidding  / บ. ออลซีท จํากัด บ. ออลซีท จํากัด  ส. 8/2562 2-Aug-62 1,889,400.00     
19 เก้าอี้เลคเชอร์ 583,000 งบแผ่นดิน62 150 ตัว ต.ค. 61 - มี.ค. 62 E-bidding  / บ.เพอร์เฟค ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์

 จํากัด
บ.เพอร์เฟค ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จํากัด  ส. 5/2562 27-Jun-62 285,690.00       

20 กระดานไวท์บอร์ด 140,000 งบแผ่นดิน62 20 บาน ต.ค. 61 - มี.ค. 62 เฉพาะเจาะจง  / บริษัท อาณาจักรบุญศิริ 
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท อาณาจักรบุญศิริ (ประเทศไทย) จํากัด บ. 43/2562 26-Mar-62 100,580.00       

21 เครื่องดนตรีแกรนด์เปียโนไฟฟ้า 700,000 งบแผ่นดิน62 1 หลัง ต.ค. 61 - มี.ค. 62 คัดเลือก  / บ.สยามดนตรียามาฮ่า จํากัด บ.สยามดนตรียามาฮ่า จํากัด ส 4/2562 31-May-62 690,000.00       

22 โต๊ะพับอเนกประสงค์ 327,500 งบแผ่นดิน62 25 ตัว ต.ค. 61 - มี.ค. 62 เฉพาะเจาะจง  / บริษัท โคคูโย อินเตอร์เนชั่นแนล 
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท โคคูโย อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด  บ. 16/2562 18-Dec-61 327,420.00       

23 เครื่องดนตรีแกรนด์เปียโน 4,500,000 งบแผ่นดิน62 1 หลัง ต.ค. 61 - มี.ค. 62 เฉพาะเจาะจง  / บริษัท โรบินสัน เปียนโน (สยาม)
 จํากัด

บริษัท โรบินสัน เปียนโน (สยาม) จํากัด  ส. 1/2562 27-Feb-62 4,420,000.00     

24 ชุดเครื่องดนตรีสากล 2,482,400 งบแผ่นดิน62 1 ชุด ต.ค. 61 - มี.ค. 62 E-bidding  / บ. 101 เทคโนโลยี จํากัด บ. 101 เทคโนโลยี จํากัด ส 12/2562 16-Oct-62 2,360,527.00     
25 ชุดอุปกรณ์ระบบเสียงหอแสดงดนตรีไทยและเอเชียแขวงบางยี่ขัน 15,352,400 งบแผ่นดิน62 1 ชุด ต.ค. 61 - มี.ค. 62 E-bidding รอส่งมอบงาน บ. 101 เทคโนโลยี จํากัด บ. 101 เทคโนโลยี จํากัด ส. 16/2562 26-Dec-62 15,268,258.00   
26 ชุดระบบแสงสว่างหอแสดงดนตรีไทยและเอเชีย 5,327,600 งบแผ่นดิน62 1 ชุด ต.ค. 61 - มี.ค. 62 E-bidding  / บริษัท อะคูสติค ไลท์ติ้ง ซิสเต็มส์

 (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท อะคูสติค ไลท์ติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด ส. 17/2562 17-Jan-63 5,178,986.00     

27 ชุดเสริมประสิทธิภาพสําหรับห้องบันทึกเสียง 3,934,400 งบแผ่นดิน62 1 ชุด ต.ค. 61 - มี.ค. 62 E-bidding  / บ.ยังก์วัน ออดิโอ จํากัด บ.ยังก์วัน ออดิโอ จํากัด ส. 13/2562 19-Nov-62 3,971,117.00     
28 ชุดเครื่องดนตรีออแกนท่อลม 1,200,000 งบแผ่นดิน62 1 ชุด ต.ค. 61 - มี.ค. 62 เฉพาะเจาะจง  / บ. 101 เปียโน แอนด์ สตริง จํากัด บ. 101 เปียโน แอนด์ สตริง จํากัด ส. 10/2562 19-Sep-62 1,199,000.00     

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ลําดับ รายการ
งบประมาณ

จัดสรร
แหล่ง

งบประมาณ
จํานวน หน่วยนับ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง สถานะ ผู้เสนอราคา ผู้ขาย เลขที่สัญญา วันที่ลงนามสัญญา ราคา (บาท) ผู้ประสาน

29 ชุดเครื่องดนตรีฟลุต 1,000,000 งบแผ่นดิน62 3 เครื่อง ต.ค. 61 - มี.ค. 62 เฉพาะเจาะจง  / บริษัท เมโลดี้ โซลูชั่น จํากัด บริษัท เมโลดี้ โซลูชั่น จํากัด ส. 18/2562 5-Mar-63 949,090.00       

30 ชุดตู้เก็บเครื่องดนตรี 500,000 งบเงินรายได้ 1 ชุด ต.ค. 61 - มี.ค. 62 E-bidding  / บ.ทรีโอวู้ด แอนด์ ซัพพลาย จํากัด บ.ทรีโอวู้ด แอนด์ ซัพพลาย จํากัด บ.53/2562 18-Jun-62 362,623.00       

31 ชุดระบบจัดการเอกสารสําหรับการประชุม 499,000 งบเงินรายได้ 1 ชุด ต.ค. 61 - มี.ค. 62 เฉพาะเจาะจง  / บ.สหธุรกิจ จํากัด บ.สหธุรกิจ จํากัด บ.13/2562 15-Jan-62 498,834.00       
32 ครุภัณฑ์อื่นๆ 100,000 งบเงินรายได้ ต.ค. 61 - ก.ย. 62

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 11,710,000
1 ปรับปรุงระบบอคูสติกสําหรับอาคารกัลยาณินคีตการ 826,000 งบแผ่นดิน62 1 งาน ต.ค. 61 - มี.ค. 62 E-bidding  / บริษัท ไดนามิค ดีไซน์ จํากัด บริษัท ไดนามิค ดีไซน์ จํากัด สจ. 15/2562 7-Feb-63 819,772.17       

2 ค่าปรับปรุงพื้นที่เพื่อดําเนินการก่อสร้างศูนย์วิทยคีตศิลป์คลองหลวง 8,550,000 งบแผ่นดิน62 1 งาน ต.ค. 61 - มิ.ย. 62 E-bidding  / บริษัท วันชัย 1992 จํากัด บริษัท วันชัย 1992 จํากัด สจ. 14/2562 28-Oct-62 6,200,000.00     
3 ปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์และห้องควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์อาคาร 895,000 งบแผ่นดิน62 1 งาน ต.ค. 61 - มี.ค. 62 E-bidding รอส่งมอบงาน หจก. ทิพวรรณ์ อิเล็คทรอนิกส์ หจก. ทิพวรรณ์ อิเล็คทรอนิกส์ สจ. 17/2562 16-Mar-63 891,000.00       
4 ปรับปรุงระบบอคูสติกสําหรับห้องเรียนอาคารศูนย์เรียนรู้และสันทนาการ 1,139,000 งบแผ่นดิน62 1 งาน ต.ค. 61 - มี.ค. 62 E-bidding  / บริษัท ไดนามิค ดีไซน์ จํากัด บริษัท ไดนามิค ดีไซน์ จํากัด สจ. 16/2562 7-Feb-63 1,135,461.76     
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