
งบประมาณจัดสรร เลขที่ วนั/เดือน/ปี   ผู้ประสาน

(บาท) สัญญา ลงนาม จ านวนเงนิ แหล่งเงนิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สัญญา (บาท)

ค่าใช้จ่ายลงทุน 59,650,000.00       -                        

ครุภณัฑ์ 31,930,000.00       

1 ชุดเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟน 995,000.00            / e-bidding บริษทั ยง่เส็งวฒันาเทรดด้ิง จ  ากดั บริษทัยง่เส็งวฒันาเทรดด้ิงจ ากดั  1/2561  16/3/2561 4 เคร่ือง 995,000             งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 
2 ชุดเคร่ืองดนตรีทรอมโบน 552,300.00            / e-bidding บริษทั เซซีเลีย มิวสิค จ ากดั บริษทั เซซีเลีย มิวสิค จ ากดั  3/2561  23/4/2561 3 เคร่ือง 542,300             งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 
3 เคร่ืองดนตรีไวโอลิน 700,000.00            / เฉพาะเจาะจง บริษทั บราโวมิวสิค จ ากดั บริษทั บราโวมิวสิค จ ากดั  5/2561  9/5/2561 1 ตวั 700,000             งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 
4 ชุดเคร่ืองดนตรีไวโอลิน (บาโรก) 692,700.00            / เฉพาะเจาะจง บริษทั บราโวมิวสิค จ ากดั บริษทั บราโวมิวสิค จ ากดั  13/2561  31/5/2561 2 ตวั 600,000             งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 

หจก. เอสพีแอล โซลูชัน่
หจก.ทีแซด มีเดีย

หจก.ทิพวรรณ์ อิเลคทรอนิค

6 อุปกรณ์ประกอบการบรรเลงเคร่ืองดนตรีออร์เคส 350,000.00            / เฉพาะเจาะจง บริษทั ยง่เส็ง วฒันาเทรดด้ิง จ  ากดั บริษทั ย่งเส็ง วฒันาเทรดด้ิง จ  ากดั ใบสัง่ซ้ือ 4/2561  15/11/60 6 ตวั 345,000             งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 
7 ชุดเคร่ืองดนตรีทรัมเป็ตและคลาริเน็ท 850,000.00           คดัเลือก บริษทั เซซีเลีย มิวสิค จ ากดั บริษทั เซซีเลีย มิวสิค จ ากดั  17/2561  23/7/2561 4 ตวั 820,000             งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 

2561

8 เคร่ืองดนตรีแกรนดเ์ปียโน 6,500,000.00         / เฉพาะเจาะจง บริษทั โรบินสนัเปียนโน 
(สยาม) จ ากดั

บริษทั โรบินสนั
เปียนโน (สยาม) 
จ ากดั

 2/2561  30/3/2561 1 หลงั 6,400,000          งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 
2561

9 เคร่ืองดนตรีฮาร์ปซีคอร์ด 1,950,000.00         / เฉพาะเจาะจง  บริษทั 101 เปียโน แอนด ์สตริง จ  ากดั  บริษทั 101 เปียโน แอนด ์สตริง จ  ากดั  4/2561  8/5/2561 1 หลงั 1,950,000          งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 
10 ระบบจดัแสดงดนตรีดิจิทลั 1,995,000.00         / e-bidding หจก. เอส พี แอล ซูชัน่ , หจก.ทิพวรรณ เล็คทรอนิคหจก. เอส พี แอล ซูชัน่  14/2561  5/7/2561 1 ชุด 1,250,000          งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 

2561

บริษทั ซีนอนเทค จ ากดั

บริษทั 101 เทคโนโลย ีจ  ากดั
บริษทั บรอดคาสต ์ออดิโอ เซอร์วิส จ ากดั

บริษทั ยงักว์นั ออดิโอ จ ากดั

บริษทั ซีนอนเทค จ ากดั
บริษทั 101 เทคโนโลย ีจ  ากดั
บริษทั บรอดคาสต ์ออดิโอ เซอร์วิส จ ากดั

บริษทั ยงักว์นั ออดิโอ จ ากดั
บริษทั 101 เทคโนโลย ีจ  ากดั
บริษทั บรอดคาสต ์ออดิโอ เซอร์วิส จ ากดั

บริษทั ยงักว์นั ออดิโอ จ ากดั
บริษทั พีซีเอ็ม อินเตอร์เทค จ ากดั

บริษทั 101 เทคโนโลย ีจ  ากดั
บริษทั บรอดคาสต ์ออดิโอ เซอร์วิส จ ากดั

บริษทั ยงักว์นั ออดิโอ จ ากดั
บริษทั  ยบีูเค มลัติเทรค จ ากดั  งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 
บริษทั อินเซ็พทเ์ทค จ ากดั

e-bidding บริษทั ซีนอนเทค จ ากดั  7/2561

 แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง งบลงทุน

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายการ แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 ราคา

หมายเหตุไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 / 

 / 

17

11 ระบบการบนัทึกเสียงและภาพเคล่ือนท่ีเพ่ือ
การศึกษาดนตรีพ้ืนบา้นไทยและเอเชีย

1,945,000.00        

12 ระบบบนัทึกเสียงดิจิทลัเพ่ือการศึกษาดนตรี 1,950,000.00        

 งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 
2561

13 ระบบกระจายเสียงสญัญาณดิจิตอลเพ่ือการแสดง
ดนตรี

1,900,000.00         / 

 8/2561  15/5/2561 1 ชุด 1,852,384         

ระบบจดัแสดงดนตรีเพ่ือสาธารณชน 1,970,000.00        e-bidding  9/2561  23/5/2561

1 ชุด 1,898,929          งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 
2561

e-bidding บริษทั 101 เทคโนโลย ีจ  ากดั

บริษทั 101 เทคโนโลย ีจ  ากดั

 6/2561  11/5/2561

 15/5/2561 1

e-bidding บริษทั ซีนอนเทค จ ากดั

14 ระบบถ่ายท าและจดัแสดงภาพหอแสดงดนตรีเพ่ือ
ระบบ e-learning

1,900,000.00        e-bidding บริษทั อินเซ็พทเ์ทค จ ากดั 16/2561 / 

 / 

5 ระบบถ่ายทอดเสียงรายการดนตรีเพ่ือประชาสงัคม 700,000.00           

1,896,000         

ชุด 690,000             งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 
2561

วธีิการจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ขาย จ านวน หน่วยนับ

e-bidding หจก.ทิพวรรณ์ อิเลคทรอนิค  15/2561  10/7/2561 1

ชุด 9/7/2561 1

1 ชุด 1,838,046          งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 
2561

ชุด 1,890,000          งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 
2561



งบประมาณจัดสรร เลขที่ วนั/เดือน/ปี   ผู้ประสาน

(บาท) สัญญา ลงนาม จ านวนเงนิ แหล่งเงนิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สัญญา (บาท)

รายการ แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 ราคา
หมายเหตุไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 วธีิการจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ขาย จ านวน หน่วยนับ

15 ระบบกลอ้งวงจรปิดครอบคลุมพ้ืนท่ีเพ่ือรักษา
ความปลอดภยัอาคารอ านวยการ

1,250,000.00         / คดัเลือก หจก.ทิพวรรณ์ 
อิเลคทรอนิค, บริษทั 
เบสท,์ควอลิตี ซิสเตม็ส์ 
จ  ากดั

หจก.ทิพวรรณ์ 
อิเลคทรอนิค

 19/2561 28/9//2561 1 ชุด 1,200,000          งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 
2561

16 ระบบกลอ้งวงจรปิดครอบคลุมพ้ืนท่ีเพ่ือรักษา
ความปลอดภยัอาคารเรียน

1,000,000.00         / คดัเลือก หจก.ทิพวรรณ์ 
อิเลคทรอนิค , หจก. ที
แซด มีเดีย

หจก.ทิพวรรณ์ อิเลคทรอนิค18/2561 28/9//2561 1 ชุด 870,000             งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 
2561

บริษทั โปรสโคป จ ากดั

บริษทั แพรกม่า เทคโนโลย ีจ  ากดั

บริษทั คอนเน็กซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ  ากดั

บริษทั โปรสโคป จ ากดั
บริษทั แพรกม่า เทคโนโลย ีจ  ากดั

บริษทั คอนเน็กซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ  ากดั

บริษทั 101 เทคโนโลย ีจ  ากดั
บริษทั บรอดคาสต ์ออดิโอ เซอร์วิส จ ากดั

บริษทั ยงักว์นั ออดิโอ จ ากดั

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 27,720,000.00       

1 ค่าปรับปรุงระบบอคูสติกส าหรับดนตรีคลาสสิก
อาคารเรียนสถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา

2,970,000.00         / คดัเลือก บริษทั 101 เทคโนโลย ีจ  ากดับริษทั 101 เทคโนโลย ีจ  ากดั 8/2561 28-09-2561 1 งาน 2,918,508         งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2561

2 ต่อเติมอาคารกลัยาณินคีตการ 24,750,000.00        / เฉพาะเจาะจง กองทพับกโดยกรมการทหารช่าง กองทพับกโดยกรมการทหารช่าง  26/4/2561 1 งาน 24,750,000        งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 

 / งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2561 24/5/2561 1

19 ชุดระบบ Network ส าหรับอาคารเรียนชั้น 5 1,750,000.00        

คดัเลือก บริษทั โปรสโคป จ ากดั18 ชุดเสริมประสิทธิภาพระบบ Network สถาบนั
ดนตรีกลัยาณิวฒันา

1,980,000.00        ชุด 1,695,950         

 / 

คดัเลือก บริษทั โปรสโคป จ ากดั  11/2561

ชุด 937,320            

1,947,400          / 

 10/2561

20 ชุดระบบเช่ือมต่อขอ้มูล e-learning 1,000,000.00        

งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2561

งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2561e-bidding บริษทั ยงักว์นั ออดิโอ จ ากดั  12/2561  31/5/2561 1

ชุด 24/5/2561 1


