
งบประมาณจัดสรร เลขที่ วัน/เดือน/ปี   ผู้ประสาน
(บาท) สัญญา ลงนาม จํานวนเงิน แหล่งเงิน

สัญญา (บาท)
ค่าใช้จ่ายลงทุน 59,650,000.00     -                

ครุภัณฑ์ 31,930,000.00     
1 ชุดเครื่องดนตรีแซก

โซโฟน

995,000.00          e-bidding บริษัท ย่งเส็งวัฒนาเทรดดิ้ง จํากัด บริษัทย่งเส็งวัฒนาเทรดดิ้งจํากัด  1/2561  16/3/2561 4 เครื่อง 995,000        งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ราคากลางตาม
เอกสารแนบที่
ประกาศหน้า
เว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง

2 ชุดเครื่องดนตรี

ทรอมโบน

552,300.00          e-bidding บริษัท เซซีเลีย มิวสิค จํากัด บริษัท เซซีเลีย มิวสิค จํากัด  3/2561  23/4/2561 3 เครื่อง 542,300        งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ราคากลางตาม
เอกสารแนบที่
ประกาศหน้า
เว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง

3 เครื่องดนตรีไวโอลิน 700,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท บราโวมิวสิค จํากัด บริษัท บราโวมิวสิค จํากัด  5/2561  9/5/2561 1 ตัว 700,000        งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ราคากลางตาม
เอกสารแนบที่
ประกาศหน้า
เว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง

4 ชุดเครื่องดนตรีไวโอลิน 

(บาโรก)

692,700.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท บราโวมิวสิค จํากัด บริษัท บราโวมิวสิค จํากัด  13/2561  31/5/2561 2 ตัว 600,000        งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ราคากลางตาม
เอกสารแนบที่
ประกาศหน้า
เว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง

หจก. เอสพีแอล โซลูชั่น ราคากลางตาม
เอกสารแนบที่
ประกาศหน้า
เว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง

หจก.ทีแซด มีเดีย

หจก.ทิพวรรณ์ อิเลคทรอนิค

6 อุปกรณ์ประกอบการ

บรรเลงเครื่องดนตรี

ออร์เคสตรา

350,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ย่งเส็ง วัฒนาเทรดดิ้ง จํากัด บริษัท ย่งเส็ง วัฒนาเทรดดิ้ง จํากัด ใบสั่งซื้อ 4/2561  15/11/60 6 ตัว 345,000        งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ราคากลางตาม
เอกสารแนบที่
ประกาศหน้า
เว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง

7 ชุดเครื่องดนตรี

ทรัมเป็ตและคลาริเน็ท

850,000.00          คัดเลือก รอเปิดซอง

การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ ราคา
หมายเหตุ

รอลงนาม 15 ระบบถ่ายทอดเสียง

รายการดนตรีเพื่อ

ประชาสังคม

700,000.00          ชุด 690,000        งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2561

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ขาย จํานวน หน่วยนับ

e-bidding หจก.ทิพวรรณ์ อิเลคทรอนิค



8 เครื่องดนตรีแกรนด์

เปียโน

6,500,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โรบินสันเปียนโน (สยาม) จํากัด บริษัท โรบินสันเปียนโน (สยาม) จํากัด  2/2561  30/3/2561 1 หลัง 6,400,000     งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ราคากลางตาม
เอกสารแนบที่
ประกาศหน้า
เว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง

9 เครื่องดนตรีฮาร์ปซี

คอร์ด

1,950,000.00        เฉพาะเจาะจง  บริษัท 101 เปียโน แอนด์ สตริง จํากัด  บริษัท 101 เปียโน แอนด์ สตริง จํากัด  4/2561  8/5/2561 1 หลัง 1,950,000     งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ราคากลางตาม
เอกสารแนบที่
ประกาศหน้า
เว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง

10 ระบบจัดแสดงดนตรี

ดิจิทัล

1,995,000.00        e-bidding รอเปิดซอง

บริษัท ซีนอนเทค จํากัด ราคากลางตาม
เอกสารแนบที่
ประกาศหน้า
เว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง

บริษัท 101 เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท บรอดคาสต์ ออดิโอ เซอร์วิส จํากัด

บริษัท ยังก์วัน ออดิโอ จํากัด

บริษัท ซีนอนเทค จํากัด ราคากลางตาม
เอกสารแนบที่
ประกาศหน้า
เว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง

บริษัท 101 เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท บรอดคาสต์ ออดิโอ เซอร์วิส จํากัด

บริษัท ยังก์วัน ออดิโอ จํากัด

บริษัท 101 เทคโนโลยี จํากัด ราคากลางตาม
เอกสารแนบที่
ประกาศหน้า
เว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง

บริษัท บรอดคาสต์ ออดิโอ เซอร์วิส จํากัด

บริษัท ยังก์วัน ออดิโอ จํากัด

บริษัท พีซีเอ็ม อินเตอร์เทค จํากัด ราคากลางตาม
เอกสารแนบที่
ประกาศหน้า
เว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง

บริษัท 101 เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท บรอดคาสต์ ออดิโอ เซอร์วิส จํากัด

บริษัท ยังก์วัน ออดิโอ จํากัด

e-bidding บริษัท ซีนอนเทค จํากัด  7/2561ระบบบันทึกเสียงดิจิทัล

เพื่อการศึกษาดนตรี

1,950,000.00        ชุด 1,890,000     งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2561

1,852,384    

 15/5/2561 1

e-bidding บริษัท ซีนอนเทค จํากัด

17

11 ระบบการบันทึกเสียง

และภาพเคลื่อนที่เพื่อ

การศึกษาดนตรี

พื้นบ้านไทยและเอเชีย

1,945,000.00        

12

 6/2561  11/5/2561

 งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2561

13 ระบบกระจายเสียง

สัญญาณดิจิตอลเพื่อ

การแสดงดนตรี

1,900,000.00        

 8/2561  15/5/2561 1 ชุด

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

ระบบจัดแสดงดนตรี

เพื่อสาธารณชน

1,970,000.00        

e-bidding บริษัท 101 เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท 101 เทคโนโลยี จํากัด 1 ชุด 1,838,046     งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2561e-bidding  9/2561  23/5/2561



บริษัท  ยูบีเค มัลติเทรค จํากัด 1,896,000     งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ราคากลางตาม
เอกสารแนบที่
ประกาศหน้า
เว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง

บริษัท อินเซ็พท์เทค จํากัด

15 ระบบกล้องวงจรปิด

ครอบคลุมพื้นที่เพื่อ

รักษาความปลอดภัย

อาคารอํานวยการ

1,250,000.00        e-bidding รอเปิดซอง

16 ระบบกล้องวงจรปิด

ครอบคลุมพื้นที่เพื่อ

รักษาความปลอดภัย

อาคารเรียน

1,000,000.00        e-bidding รอเปิดซอง

บริษัท โปรสโคป จํากัด ราคากลางตาม
เอกสารแนบที่
ประกาศหน้า
เว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง

บริษัท แพรกม่า เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท คอนเน็กซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด

บริษัท โปรสโคป จํากัด ราคากลางตาม
เอกสารแนบที่
ประกาศหน้า
เว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง

บริษัท แพรกม่า เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท คอนเน็กซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด

บริษัท 101 เทคโนโลยี จํากัด ราคากลางตาม
เอกสารแนบที่
ประกาศหน้า
เว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง

บริษัท บรอดคาสต์ ออดิโอ เซอร์วิส จํากัด

บริษัท ยังก์วัน ออดิโอ จํากัด

งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 256118 ชุดเสริมประสิทธิภาพ

ระบบ Network 

สถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนา

1,980,000.00         10/2561  24/5/2561 1

19 ชุดระบบ Network 

สําหรับอาคารเรียนชั้น 5

1,750,000.00        

คัดเลือก บริษัท โปรสโคป จํากัด

20 ชุดระบบเชื่อมต่อข้อมูล

 e-learning

1,000,000.00        

ชุด 1,695,950    

คัดเลือก บริษัท โปรสโคป จํากัด  11/2561

ชุด 937,320       งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2561e-bidding บริษัท ยังก์วัน ออดิโอ จํากัด  12/2561  31/5/2561 1

114 ระบบถ่ายทําและจัด

แสดงภาพหอแสดง

ดนตรีเพื่อระบบ 

e-learning

1,900,000.00        

งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2561ชุด 24/5/2561 1 1,947,400    

ชุดe-bidding บริษัท อินเซ็พท์เทค จํากัด รอลงนาม



ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 27,720,000.00      

1 ค่าปรับปรุงระบบอคู

สติกสําหรับดนตรี

คลาสสิกอาคารเรียน

สถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนา

2,970,000.00        ระหว่างจัดทํา TOR

2 ต่อเติมอาคารกัลยาณิน

คีตการ

24,750,000.00      เฉพาะเจาะจง กองทัพบกโดยกรมการทหารช่าง กองทัพบกโดยกรมการทหารช่าง  26/4/2561 1 งาน 24,750,000   งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ราคากลางตาม
เอกสารแนบที่
ประกาศหน้า
เว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง


