
ลําดับ รายการ
งบประมาณ

จัดสรร (บาท)
แหล�ง

งบประมาณ
จํานวน หน�วยนับ

แผนการ
จัดซื้อจัดจ�าง

วิธีการ
จัดซื้อจัดจ�าง

สถานะ ผู�เสนอราคา ผู�ขาย เลขที่สัญญา
วันที่ลงนาม

สัญญา
ราคา (บาท) ผู�ประสาน

ครุภัณฑ- 25,183,400     22,650,353.49 
1 เก�าอี้สํานักงาน  30 ตัว        180,000 งบแผ�นดิน64 30 ตัว  ต.ค. 2563 เฉพาะเจาะจง เสร็จสิ้น หจก.จี ดับเบิ้ลยู (1996) หจก.จี ดับเบิ้ลยู (1996)  บ. 34/2564 18 มี.ค. 64          179,760.00 
2 ป2อมยาม  1 ชุด         80,000 งบแผ�นดิน64 1 ชุด  ต.ค. 2563 เฉพาะเจาะจง เสร็จสิ้น บริษัท เอส.ซี.อลูมิเนียม จํากัด บริษัท เอส.ซี.อลูมิเนียม จํากัด  บ. 1/2564 29 ต.ค. 63            74,900.00 

3
ชุดระบบรักษาความปลอดภัย (เข�า-ออก)
 อาคารกัลยาณินคีตการ   1 ชุด

       490,000 งบแผ�นดิน64 1 ชุด  ต.ค. 2563 เฉพาะเจาะจง เสร็จสิ้น หจก.อินดี้ ไอที โซลูชั่น หจก.อินดี้ ไอที โซลูชั่น บ.59/2564 24 มิ.ย. 64          487,920.00 

4
ชุดกล�องวงจรป?ดรักษาความปลอดภัย
สําหรับภายในห�องเรียนและห�องฝBกซ�อม 
 1 ชุด

       999,900 งบแผ�นดิน64 1 ชุด  พ.ย. 2563 E-bidding เสร็จสิ้น
หจก.ทิพวรรณI อิเล็คทรอนิค
หจก.เอสพีแอล โซลูชั่น
หจก.สยามชัยรุ�งเรืองกิจจํากัด

หจก.ทิพวรรณI อิเล็คทรอนิค
หจก.เอสพีแอล โซลูชั่น
หจก.สยามชัยรุ�งเรืองกิจจํากัด

 ส. 8/2564 24 ส.ค. 64          985,000.00 

5
ชุดระบบกระจายภาพและเสียงตามสาย
แบบดิจิตอล  1 ชุด

    9,079,900 งบแผ�นดิน64 1 ชุด  ม.ค. 2564 E-bidding เสร็จสิ้น บ. 101 เทคโนโลยี จํากัด บ. 101 เทคโนโลยี จํากัด  ส. 4/2564 23 ส.ค. 64        9,043,212.00 

6
เครื่องพิมพI Multifunction เลเซอรIสี 
สําหรับงานขนาดA3 2 เครื่อง

       513,600 งบแผ�นดิน64 2 เครื่อง  ต.ค. 2563 เฉพาะเจาะจง เสร็จสิ้น บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บ. 51/2564 4 มิ.ย. 64          497,550.00 

7 เครื่องดนตรีบาสซูน 1 เครื่อง        700,000 งบแผ�นดิน64 1 เครื่อง  ต.ค. 2563 เฉพาะเจาะจง เสร็จสิ้น บริษัท ธีระมิวสิค จํากัด บริษัท ธีระมิวสิค จํากัด บ. 14/2562 28 ธ.ค. 63          252,000.00 
8 คันชักไวโอลิน   2 คัน        400,000 งบแผ�นดิน64 2 คัน  ต.ค. 2563 เฉพาะเจาะจง เสร็จสิ้น หจก.ฟรังเค ไวโอลิน หจก.ฟรังเค ไวโอลิน บ. 41/2564 26 มี.ค. 64          387,340.00 
9 คันชักวิโอลา    2 คัน        400,000 งบแผ�นดิน64 2 คัน  ต.ค. 2563 เฉพาะเจาะจง เสร็จสิ้น หจก.ฟรังเค ไวโอลิน หจก.ฟรังเค ไวโอลิน บ. 42/2564 26 มี.ค. 64          398,040.00 

10 เครื่องดนตรีเฟรนชIฮอรIน   2 เครื่อง        796,000 งบแผ�นดิน64 2 เครื่อง  ต.ค. 2563 คัดเลือก เสร็จสิ้น
บ.สยามดนตรียามาฮ�า จํากัด
บ.มารIคาโต� มิวสิค จํากัด
บ.อาภาณัฐ จํากัด

บ. สยามดนตรียามาฮ�า จํากัด  ส. 3/2564 27 ก.ค. 64          790,000.00 

11 เครื่องดนตรีซีทรัมเปWต   1 เครื่อง        100,000 งบแผ�นดิน64 1 เครื่อง  ต.ค. 2563 เฉพาะเจาะจง เสร็จสิ้น
หจก.ดXาซ เซลI แอนดI เรนทIดรัม 
แอนดIเพอรIคัสั่น อินสตรูเมนทI

หจก.ดXาซ เซลI แอนดI เรนทIดรัม 
แอนดIเพอรIคัสั่น อินสตรูเมนทI

บ.54/2564 4 มิ.ย. 64          100,000.00 

12 เครื่องดนตรีฟลูเกิลฮอรIน  1 เครื่อง        100,000 งบแผ�นดิน64 1 เครื่อง  ต.ค. 2563 เฉพาะเจาะจง เสร็จสิ้น
หจก.ดXาซ เซลI แอนดI เรนทIดรัม 
แอนดIเพอรIคัสั่น อินสตรูเมนทI

หจก.ดXาซ เซลI แอนดI เรนทIดรัม 
แอนดIเพอรIคัสั่น อินสตรูเมนทI

บ.53/2564 4 มิ.ย. 64          100,000.00 

13
เครื่องดนตรีโอโบพร�อมอุปกรณIทําลิ้นคู�  2
 เครื่อง

    1,290,000 งบแผ�นดิน64 2 เครื่อง ม.ค. 2564 คัดเลือก เสร็จสิ้น

หจก.ดXาซ เซลI แอนดI เรนทIดรัม 
แอนดIเพอรIคัสั่น อินสตรูเมนทI
ร�าน พีเอ็มบี มิวสิค แบนดI
ร�านมายมิวสิค เซอรIวิส

หจก.ดXาซ เซลI แอนดI เรนทIดรัม 
แอนดIเพอรIคัสั่น อินสตรูเมนทI

ส. 11/2564 30 ก.ย. 64        1,289,000.00 

14 ชุดสแตนโนXต  1 ชุด        200,000 งบแผ�นดิน64 1 ชุด  ต.ค. 2563 เฉพาะเจาะจง เสร็จสิ้น บ.มารIคาโต� มิวสิค จํากัด บ.มารIคาโต� มิวสิค จํากัด บ. 46/2564 29 เม.ย. 64          200,000.00 

15
ชุดเครื่องกระทบสําหรับการบริการ
วิชาการเพื่อชุมชนและผู�สูงวัย 1 ชุด

       200,000 งบแผ�นดิน64 1 ชุด  ต.ค. 2563 เฉพาะเจาะจง เสร็จสิ้น
หจก.ดXาซ เซลI แอนดI เรนทIดรัม 
แอนดIเพอรIคัสั่น อินสตรูเมนทI

หจก.ดXาซ เซลI แอนดI เรนทIดรัม 
แอนดIเพอรIคัสั่น อินสตรูเมนทI

 บ. 62/2564 2 ส.ค. 64          200,000.00 

16 ชุดสื่อการสอนดนตรี   1 ชุด        100,000 งบแผ�นดิน64 1 ชุด  ต.ค. 2563 เฉพาะเจาะจง เสร็จสิ้น บริษัท ธีระมิวสิค จํากัด บริษัท ธีระมิวสิค จํากัด  บ. 52/2564 4 มิ.ย. 64            99,440.00 
17 ชุดเครื่องดนตรีบาโรก  1 ชุด        484,000 งบแผ�นดิน64 1 ชุด  ต.ค. 2563 เฉพาะเจาะจง เสร็จสิ้น หจก.ฟรังเค ไวโอลิน หจก.ฟรังเค ไวโอลิน บ. 55/2564 4 มิ.ย. 64          482,791.49 
18 เครื่องดนตรีแกรนดIเปYยโน   1 หลัง     2,495,000 งบแผ�นดิน64 1 หลัง พ.ย. 2563 เฉพาะเจาะจง เสร็จสิ้น บ. 101 เปYยโน แอนดI สตริง จํากัด บ. 101 เปYยโน แอนดI สตริง จํากัด ส. 12/2564 30 ก.ย. 64        2,495,000.00 

รายงานการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2564
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19 ระบบถ�ายทอดสดออนไลนI  1 ระบบ     2,975,000 งบแผ�นดิน64 1 ระบบ ม.ค. 2564 E-bidding เสร็จสิ้น

บ.ซีนอนเทค จํากัด
บ.P8เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บ.ออวิด�า จํากัด
หจก.ทิพวรรณI อิเล็คทรอนิค จํากัด

หจก.ทิพวรรณI อิเล็คทรอนิค  ส. 10/2564 1 ก.ย. 64        1,990,000.00 

20 ชุดเครื่องดนตรีเอเชีย 1 ชุด     1,000,000 งบแผ�นดิน64 1 ชุด ม.ค. 2564 คัดเลือก
ระหว�าง

ดําเนินการ
บริษัท โรบินสัน เปYยนโน (สยาม) 
จํากัด

บริษัท โรบินสัน เปYยนโน (สยาม) 
จํากัด

 ส. 1/2562 27 ก.พ. 05

21 ชุดเครื่องดนตรีกีตารIคลาสสิค  1 ชุด     2,600,000 งบแผ�นดิน64 1 ชุด พ.ย. 2563 เฉพาะเจาะจง เสร็จสิ้น หจก.ปYเตอรIสันเปYยโน หจก.ปYเตอรIสันเปYยโน ส. 1/2564 25 มี.ค. 64        2,598,400.00 

หมายเหตุ
บ. = ใบสั่งซื้อ ส. = สัญญาซื้อ

สรุปผลการดําเนินการ

ป=ญหา/อุปสรรค
- ไม�มี

แนวทางการแก�ป=ญหา
- ไม�มี

1. มีการดําเนินการทั้งสิ้น 21 รายการ โดยใช�วิธีการ E-bidding 3 รายการ การคัดเลือก 3 รายการ และวิธีเฉพาะเจาะจง 15 รายการ
1. มีการดําเนินการทั้งสิ้น 21 รายการ เสร็จสิ้น 20 รายการ และอยู�ระหว�างการดําเนินการ 1 รายการ


