
แบบ สขร. 1

รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

1
เชาเหมารถตู 6,000.00          6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายจําลอง แสงเมือง 6,000.00             นายจําลอง แสงเมือง 6,000.00       ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 1/2562 

 วันที่ 3 ตุลาคม 2561

2 เชาเหมารถบัส 22,000.00        22,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ภัสสรชัย ทัวรแอนด

ทรานสปอรต จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

22,000.00           บรษิัท ภัสสรชัย ทัวรแอนด

ทรานสปอรต จํากัด

 (สํานักงานใหญ)

22,000.00     

ราคาเหมาะสม
ใบสั่งซ้ือเลขที่ 2/2562

 วันที่ 3 ตุลาคม 2561

รวม 2 รายการ

ราคากลาง

(บาท)

 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม

สถาบันดนตรีกัยลาณิวัฒนา

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลําดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

รายชื่อผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน               

(กระบอกหมึกพิมพ FUJI XEROX CT

 350851 For  IVC 5575)

173,340.00      108,498.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอรอิ๊งค คอมพิวเตอร 

จํากัด

173,340.00    บรษิัท มิสเตอรอิ๊งค คอมพิวเตอร จํากัด 173,340.00   ราคาเหมาะสม
ใบสั่งซ้ือเลขที่ 3/2562 

วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561

2 จัดซื้อหมึกพิมพสําหรับเครื่องปริ้น 108,498.00      108,498.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอรอิ๊งค คอมพิวเตอร 

จํากัด

108,498.00    บรษิัท มิสเตอรอิ๊งค คอมพิวเตอร จํากัด 108,498.00   ราคาเหมาะสม ใบสั่งซ้ือเลขที่ 4/2562 

วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กระดาษชําระ

และกระดาษเช็ดมือ)

13,636.08        13,636.08      เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด 

(มหาชน)

13,636.08      บรษิัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 13,636.08     ราคาเหมาะสม ใบสั่งซ้ือเลขที่ 5/2562 

วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กระดาษถาย

เอกสาร)

24,075.00        24,075.00      เฉพาะเจาะจง หจก. เจ. ท.ี ซ.ี ซพัพลาย 24,075.00      หจก. เจ. ท.ี ซ.ี ซพัพลาย 24,075.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งซ้ือเลขที่ 6/2562 

วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561

รวม 4 รายการ

วิธีซื้อหรือจาง
ราคากลาง

(บาท)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลําดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป



แบบ สขร. 1

รายชื่อผูเสนอราคา
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ซื้อหรือจาง

1 เชาชุดระบบถายทอดสัญญาณสด

 (โครงการพิธีรับพระราชทาน

ปริญญาบัตร ป 2560)

45,000.00         45,000.00      เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย งาเฉลา 45,000.00      นายศุภชัย งาเฉลา 45,000.00      ราคาเหมาะสม
ใบสั่งซื้อเลขที่ 27/2562 

วันที่ 13 ธันวาคม 2561

2 จัดซื้อคันชักเชลโล 

(จํานวน 2 คนั)

95,800.00         95,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก. ฟรังเค ไวโอลิน 95,800.00      หจก. ฟรังเค ไวโอลิน 95,800.00      ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/2562 

วันที่ 18 ธันวาคม 2561

3 จัดซื้อคันชักดับเบิลเบส 

(จํานวน 1 คนั)

48,900.00         48,900.00      เฉพาะเจาะจง หจก. ฟรังเค ไวโอลิน 48,900.00      หจก. ฟรังเค ไวโอลิน 48,900.00      ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2562 

วันที่ 18 ธันวาคม 2561

4 จัดซื้อวิโอลา Lothat Semmlinger

ทรง Stradivari oil vanish รุน 

Weser พรอมกลองใสวิโอลา ยี่หอ

BAM รุน Stylus Gon tour 1 คนั

180,000.00       180,000.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท บราโว มิวสิค จํากัด 180,000.00      บริษัท บราโว มิวสิค จํากัด 180,000.00    ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 15/2562 

วันที่ 18 ธันวาคม 2561

5 จัดซื้อโตะพับเอนกประสงค

(จํานวน 25 ตัว)

327,420.00       327,420.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท โคคูโย อินเตอรเนชันแนล

(ประเทศไทย) จํากัด

327,420.00      บริษัท โคคูโย อินเตอรเนชันแนล

(ประเทศไทย) จํากัด

327,420.00    ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 16/2562 

วันที่ 18 ธันวาคม 2562

6 เชาชุดปกติขาว (โครงการพิธีรับ

พระราชทานปริญญาบัตร ป 2560)

27,300.00         27,300.00      เฉพาะเจาะจง  รานอลังการ 27,300.00       รานอลังการ 27,300.00      ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2562 

วันที่ 18 ธันวาคม 2561

7 เชาและติดต้ังพรมปูพื้น 

(โครงการพิธีรับพระราชทาน

ปริญญาบัตร ป 2560)

27,991.20         27,991.20      เฉพาะเจาะจง  บริษัท โอ.พี.พี.เอ คารเปท แอนด 

กราส จํากัด

27,991.20       บริษัท โอ.พี.พี.เอ คารเปท แอนด 

กราส จํากัด

27,991.20      ราคาเหมาะสม
ใบสั่งซื้อเลขที่ 23/2562 

วันที่ 19 ธันวาคม 2561

8 จัดซื้ออุปกรณสําหรับเครื่องพิมพยี่หอ

HP รุน LaserJet 500 Color M551

20,758.00         20,758.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ออล - ไอที จํากัด 20,758.00      บริษัท ออล - ไอที จํากัด 20,758.00      ราคาเหมาะสม
ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2562 

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

9 จัดซื้อเครื่องดนตรี 

ไวปราโฟน จํานวน 1 เครื่อง

252,000.00       252,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระ มวสิค จํากัด 252,000.00 บริษัท ธีระ มิวสิค จํากัด 252,000.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 14/2562 

วันที่ 24 ธันวาคม 2561

10 เชาเหมารถตูขนยายอุปกรณ

และเครื่องดนตรี

13,000.00         13,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอภชิา ไวยาจักร 13,000.00      นายอภิชา ไวยาจักร 13,000.00      ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2562 

วันที่ 27 ธันวาคม 2561

11
เชาเหมารถตูโดยสาร 4 - 7  ม.ค. 62

8,400.00           8,400.00        เฉพาะเจาะจง นางศรีวรรณ  พันติ 8,400.00        นางศรีวรรณ  พันติ 8,400.00       ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2562 

วันที่ 27 ธันวาคม 2561

12
เชาเหมารถตูโดยสาร  7  ม.ค. 63

2,500.00           2,500.00        เฉพาะเจาะจง นางศรีวรรณ  พันติ 2,500.00        นางศรีวรรณ  พันติ 2,500.00       ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 10/2562 

วันที่ 27 ธันวาคม 2561

รวม 10 รายการ

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

รายชื่อผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

1 เชาเหมารถตู จํานวน 2 คัน 4,000.00          4,000.00       เฉพาะเจาะจง นายจําลอง แสงเมือง 4,000.00       นายจําลอง แสงเมือง 4,000.00       ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 21/2562 

วนัท่ี 2 มกราคม 2562

2 จัดซื้อชุดระบบจัดการเอกสารสําหรับ

การประชุม 

(จํานวน 1 ระบบ)

498,834.00      498,834.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 498,834.00    บรษิัท สหธรุกิจ จํากัด 498,834.00   ราคาเหมาะสม
ใบสั่งจางเลขที่ 13/2562 

วนัท่ี 15 มกราคม 2562

3 คาเชารถปรับอากาศ 13,000.00        13,000.00      เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ส.นรินทรทัวร 13,000.00      หางหุนสวนจํากัด ส.นรินทรทัวร 13,000.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 22/2562 

วนัท่ี 18 มกราคม 2562

4 จัดซื้อโนตเพลงจากตางประเทศ

สําหรับการแสดง 

(จํานวน 1 บทเพลง)

7,900.00          7,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท มาคารโต มิวสิค 7,900.00       บรษิัท มาคารโต มิวสคิ 7,900.00       ราคาเหมาะสม
ใบสั่งจางเลขที่ 24/2562 

วนัท่ี 18 มกราคม 2562

5 จัดซื้อโนตเพลงจากตางประเทศ

สําหรับการแสดง 

จํานวน 3 บทเพลง

43,000.00        43,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท มาคารโต มิวสิค 43,000.00      บรษิัท มาคารโต มิวสคิ 43,000.00     ราคาเหมาะสม
ใบสั่งจางเลขที่ 25/2562 

วนัท่ี 18 มกราคม 2562

6 เชาเครื่องดนตรแีละอุปกรณ 29,960.00        29,960.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮูซาวด จํากัด 29,960.00      บรษิัท ฮูซาวด จํากัด 29,960.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 29/2562 

วนัท่ี 18 มกราคม 2562

7 เชาเหมาชุดโปรเจคเตอร

พรอมติดตั้งอุปกรณ

60,000.00        60,000.00      เฉพาะเจาะจง  นายศภุชัย งาเฉลา 60,000.00       นายศุภชัย งาเฉลา 60,000.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 26/2562 

วนัท่ี 22 มกราคม 2562

8 เชาเกาอี้ 

(โครงการพิธีรับพระราชทานปริญญา

บัตร ป 2560)

18,190.00        18,190.00      เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอ็มเอส เฟอรนิเจอร  เซ็น

เตอร จํากัด

18,190.00       บริษัท เอ็มเอส เฟอรนิเจอร  

เซ็นเตอร จํากัด

18,190.00     ราคาเหมาะสม
ใบสั่งจางเลขที่ 30/2562 

วนัท่ี 22 มกราคม 2562

รวม 7 รายการ

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มกราคม

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลําดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)

 ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

รายชื่อผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อโนตเพลงจากตางประเทศ

สําหรับการแสดง

55,000.00        55,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท มาคารโต มิวสิค 55,000.00      บรษิัท มาคารโต มิวสคิ 55,000.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 33/2562 

วนัท่ี 18 กุมภาพันธ 2562

2 จัดซื้อหมึกพิมพสําหรับเครื่องถาย

เอกสารและปริ้นเตอร 

จํานวน 12 รายการ

180,947.70      180,947.70    เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอรอิ๊งค คอมพิวเตอร 

จํากัด

180,947.70    บรษิัท มิสเตอรอิ๊งค คอมพิวเตอร จํากัด 180,947.70   ราคาเหมาะสม
ใบสั่งจางเลขที่ 36/2562 

วนัท่ี 20 กุมภาพันธ 2562

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กระดาษชําระ

และกระดาษเช็ดมือ)

25,684.00        25,684.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด 

(มหาชน)

25,684.00      บรษิัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 25,684.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 37/2562 

วนัท่ี 28 กุมภาพันธ 2562

4 จัดซื้ออุปกรณสําหรับเครื่องถาย

เอกสาร ยี่หอ ฟูจิ รุน Apeosport

- IVC 5575

11,770.00        11,770.00      เฉพาะเจาะจง  บริษัท ฟูจิ ซีร็อกส (ประเทศไทย) 

จํากัด

11,770.00       บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) 

จํากัด

11,770.00     ราคาเหมาะสม
ใบสั่งจางเลขที่ 38/2562 

วนัท่ี 28 กุมภาพันธ 2562

รวม 4 รายการ

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2562

ลําดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

รายชื่อผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

1 จัดซื้ออุปกรณสําหรับเครื่องถาย

เอกสาร ยี่หอ ฟูจิ รุน Apeosport

- IVC 5575

12,947.00        12,947.00      เฉพาะเจาะจง  บริษัท ฟูจิ ซีร็อกส (ประเทศไทย) 

จํากัด

12,947.00       บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) 

จํากัด

12,947.00     ราคาเหมาะสม
ใบสั่งจางเลขที่ 39/2562 

วนัท่ี 13 มีนาคม 2562

2 จัดซื้ออุปกรณสําหรับเครื่องพิมพ

ยี่หอ Canon

25,930.28        25,930.28      เฉพาะเจาะจง บรษิัท แคนนอน มารเกตติ้ง 

ไทยแลนด) จํากัด

25,930.28      บรษิัท แคนนอน มารเกตติ้ง 

ไทยแลนด) จํากัด

25,930.28     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 40/2562 

วนัท่ี 13 มีนาคม 2562

3 จัดซื้อตูเหล็กเก็บของ 149,000.00      149,000.00    เฉพาะเจาะจง  บริษัท จีดับเบิ้ลยู (1996) 149,000.00     บริษัท จีดับเบิ้ลยู (1996) 149,000.00   ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 41/2562 

วนัท่ี 22 มีนาคม 2562

4 จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4 

70 แกรม Idea Max

 (500 แผน/รีม)

24,075.00        24,075.00      เฉพาะเจาะจง  หจก เจ.ท.ีซ.ี ซพัพลาย 24,075.00       หจก เจ.ท.ีซ.ี ซพัพลาย 24,075.00     ราคาเหมาะสม
ใบสั่งจางเลขที่ 42/2562 

วนัท่ี 22 มีนาคม 2562

5 จัดซื้อไวทบอรดแมเหล็ก 100,580.00      100,580.00    เฉพาะเจาะจง  บริษัท อาณาจักร บุญศิริ 

(ประเทศทไทย) จํากัด

100,580.00     บริษัท อาณาจักร บุญศริิ 

(ประเทศทไทย) จํากัด

100,580.00   ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 43/2562 

วนัท่ี 22 มีนาคม 2562

รวม 5 รายการ

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มีนาคม

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลําดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)



แบบ สขร. 1

รายชื่อผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อหนังสือ จํานวน 19 เลม 4,979.60          4,979.60       เฉพาะเจาะจง  ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

4,979.60        ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

4,979.60       ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 44/2562 

วนัท่ี 1 เมษายน 2562

2 จัดซื้อหนังสือ จํานวน 73 เลม 188,309.00      188,309.00    เฉพาะเจาะจง  ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

188,309.00     ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

188,309.00   ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 45/2562 

วนัท่ี 1 เมษายน 2562

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

 (จํานวน  44 รายการ)

41,446.85        41,446.85      เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซีโอแอล จํากัด 41,446.85       บริษัท ซีโอแอล จํากัด 41,446.85     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 46/2562 

วนัท่ี 23 เมษายน 2562

4 จัดซื้อเกาอี้สําหรับนักแสดง

(จํานวน 150 ตัว)

248,775.00      248,775.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ เอฟ เฟอรนิเจอร จํากัด 248,775.00    บรษิัท เอฟ เอฟ เฟอรนิเจอร จํากัด 248,775.00   ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 47/2562 

วนัท่ี 30 เมษายน 2562

รวม 4 รายการ

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน เมษายน

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลําดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)
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