
แบบ สขร. 1

รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

1
จางเหมาเรียบเรียงบทเพลง 12,000.00        12,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวิวรรธน สุทธิแยม 12,000.00 นายวิวรรธน สุทธแิยม 12,000.00 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจางเลขที่ 1/2562 

 วันที่ 12 ตุลาคม 2561

2 จางออกแบบพรอมจัดทําพัดรองและ

ยามท่ีระลึก สําหรับโครงการพิธรัีบ

พระราชทานปริญญาบัตร ป 2560

110,000.00      11,000.00    เฉพาะเจาะจง นายธนิตย แกวนิยม 110,000.00 นายธนิตย แกวนิยม 110,000.00

ราคาเหมาะสม
ใบสั่งจางเลขที่ 2/2562

 วันที่ 12 ตุลาคม 2561

3 จางเหมาถายภาพนิ่ง 8,000.00          8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุวัฒน นาคพวัน 8,000.00 นายอนุวฒัน นาคพวัน 8,000.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 5/2562 

วนัท่ี 25 ตุลาคม 2561

4 จางเหมาออกแบบ Artwork สําหรับ

คอนเสิรต Collaborative Concert 

โปสเตอร ขนาด 3 A

2,500.00          2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤติน ธีรวิทยาอาจ 2,500.00 นายกฤติน ธีรวิทยาอาจ 2,500.00 ราคาเหมาะสม
ใบสั่งจางเลขที่ 6/2562

 วันที่ 26 ตุลาคม 2561

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
วิธีซื้อหรือจาง

ราคากลาง

(บาท)

 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม

สถาบันดนตรีกัยลาณิวัฒนา

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลําดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

รายชื่อผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

1 จางเหมาออกแบบสูจิบัตร Public 

Audition

5,000.00          5,000.00       เฉพาะเจาะจง นายกฤติน ธีรวิทยาอาจ 5,000.00 นายกฤติน ธีรวิทยาอาจ 5,000.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 7/2562 

วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2561

2 จางเหมาออกแบบจดหมายขาว 

เลม 13

4,000.00          4,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาววัชรวีร อาสาสุ 4,000.00 นางสาววชัรวรี อาสาสุ 4,000.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 8/2562 

วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2561

3 จางจัดทํานาฬิกาโคมไฟ 

(จํานวน  300 ชุด)

157,290.00      157,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมกซ โปรดักส มารเก็ตต้ิง 

จํากัด

157,290.00 บรษิัท แมกซ โปรดักส มารเก็ตติ้ง 

จํากัด

157,290.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 9/2562 

วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562

4 จางจัดพิมพจดหมายขาว เลม 13 24,610.00        24,610.00      เฉพาะเจาะจง หจก. หยิน หยาง การพิมพ 24,610.00      หจก. หยิน หยาง การพิมพ 24,610.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 10/2562 

วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561

5 จางจัดทําถุงผาสปนบอนด 30,000.00        30,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ธรีณัฏฐ โพธิรักษานนท 30,000.00      น.ส.ธรีณัฏฐ โพธิรักษานนท 30,000.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 11/2562 

วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561

6 จางจัดพิมพสูจิบัตร Public Audition 19,795.00        19,795.00      เฉพาะเจาะจง  บริษัท อมรินทร พริ้นติ้ง แอนด พับ

ลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)

19,795.00       บริษัท อมรนิทร พริ้นติ้ง แอนด พับ

ลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)

19,795.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 12/2562 

วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561

7 จางเหมาออกแบบปฏิทินและสมุด

บันทึกพรอมกลอง
12,000.00        12,000.00      เฉพาะเจาะจง นายกฤติน ธีรวิทยาอาจ 12,000.00      นายกฤติน ธีรวิทยาอาจ 12,000.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 13/2562 

วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561

8 จางเหมาออกแบบจดหมายขาว 

เลม 14

5,000.00          5,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาววัชรวีร อาสาสุ 5,000.00       นางสาววชัรวรี อาสาสุ 5,000.00       ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 14/2562 

วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561

9 จางเหมาตัดเสื้อนักดนตรีฤดูกาล

คอนเสิรตที่ 6

52,000.00        52,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสุวิมล เนียมวงษ 52,000.00      นางสุวิมล เนียมวงษ 52,000.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 15/2562 

วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561

10 จางเหมาพิมพปฏิทิน สมุดโนต และ

กลองบรรจุ

99,510.00        99,510.00      เฉพาะเจาะจง หจก. หยิน หยาง การพิมพ 99,510.00      หจก. หยิน หยาง การพิมพ 99,510.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 16/2562 

วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2561

11 จางขนยายฮารปซีคอรด 6,500.00          6,500.00       เฉพาะเจาะจง  บริษัท 101 เปยโน แอนด สตริง 

จํากัด

6,500.00        บริษัท 101 เปยโน แอนด สตริง จํากัด 6,500.00       ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 16.1/2562 

วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2561

12 จางออกแบบหนังสือสําหรับ

กิจกรรมอักษร-ศิลป เพื่อนอง ปที่ 2

15,000.00        15,000.00      เฉพาะเจาะจง นายกฤติน ธีรวิทยาอาจ 15,000.00      นายกฤติน ธีรวิทยาอาจ 15,000.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 17/2562 

วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
วิธีซื้อหรือจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)

ราคากลาง

(บาท)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลําดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

รายชื่อผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

1 จางพิมพจดหมายขาวเลม 14 24,610.00        24,610.00      เฉพาะเจาะจง หจก. หยิน หยาง การพิมพ 24,610.00 หจก. หยิน หยาง การพิมพ 24,610.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 18/2562 

วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2561

2 จางเหมาออกแบบ PGVIM 

Schedule 2018 - 2019

6,000.00          6,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาววชัรวีร อาสาสุ 6,000.00       นางสาววชัรวรี อาสาสุ 6,000.00       ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 19/2562 

วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2561

3 จางพิมพหนังสือสําหรับกิจกรรม

อักษร - ศิลป เพื่อนอง ปที่ 2

44,137.50        44,137.50      เฉพาะเจาะจง  โรงพิมพมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 44,137.50      โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 44,137.50     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 20/2562 

วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561

4 จางพิมพการดเชิญ

(พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ป 2560)

12,679.00        12,679.00      เฉพาะเจาะจง  บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับ

ลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)

12,679.00       บริษัท อมรนิทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิช

ชิ่ง จํากัด (มหาชน)

12,679.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 27/2562 

วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561

5 จางออกแบบและกอสราง

ตราสัญลักษญสถาบันฯ 

(พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ป 2560)

500,000.00      500,000.00    เฉพาะเจาะจง นายธนิตย แกวนิยม 500,000.00    นายธนิตย แกวนิยม 500,000.00   ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 22/2562 

วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561

6 จางจัดทําวัสดุสํานักงาน

 ถวยกาแฟและจานรอง

ตราสถาบันฯ (จํานวน 50 ชุด)

12,000.00        12,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสราญ อมรวทิวสั 12,000.00      นายสราญ อมรวิทวัส 12,000.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 23/2562 

วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561

7 จางจัดทําใบปริญญาบัตร 

(พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ป 2560)

4,815.00          4,815.00       เฉพาะเจาะจง  บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับ

ลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)

4,815.00        บริษัท อมรนิทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิช

ชิ่ง จํากัด (มหาชน)

4,815.00       ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 28/2562 

วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561

8 จางพิมพ PGVIM Schedule 

2018 -2019

41,730.00        41,730.00      เฉพาะเจาะจง หจก. หยิน หยาง การพิมพ 41,730.00      หจก. หยิน หยาง การพิมพ 41,730.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 21/2562 

วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561

9 จางจัดทําและตกแตงสถานท่ีพรอม

ซุมแสดงความยินดีกับบัณฑิต 

(พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ป 2560)

177,000.00      177,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสุธัชพงศ สวนสิริ 177,000.00    นายสุธชัพงศ สวนสิริ 177,000.00   ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 29/2562 

วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลําดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

รายชื่อผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลําดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง

10 จางตรวจสอบโคมไฟเวทีและระบบ 

Safety เช็คความเรยีบรอยระบบไฟ

ในหองสงัคีตวัฒนา

(พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ป 2560)

21,300.00        21,300.00      เฉพาะเจาะจง  นายกฤษณะ เส็งประสิทธิ์ 21,300.00       นายกฤษณะ เส็งประสิทธิ์ 21,300.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 30/2562 

วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561

11 จางพิมพซองเอกสารสถาบันฯ 35,716.60        35,716.60      เฉพาะเจาะจง บริษัท สแควกราฟฟก จํากัด 35,716.60      บรษิัท สแควกราฟฟก จํากัด 35,716.60     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 24/2562 

วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561

12 ออกแบบหนังสือที่ระลึก 

“พีธพีระราชทานปริญญาบัตร

สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา”

10,000.00        10,000.00      เฉพาะเจาะจง นายกฤติน ธีรวิทยาอาจ 10,000.00      นายกฤติน ธีรวิทยาอาจ 10,000.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 25/2562 

วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561

13 จางจัดทําวีดีทัศนขั้นตอนการรับ

พระราชทานปริญญาบัตรและวีดี

ทัศนประมวลภาพพิธพีระราชทาน

ปรญิญาบัตร

219,350.00      219,350.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮดซ็อต ครีเอชั่น จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

219,350.00    บรษิัท เฮดซ็อต ครีเอชั่น จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

219,350.00   ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 26/2562 

วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561

14 คาจางจัดทําปายประชาสัมพันธ

(พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ป 2560)

58,422.00        58,422.00      เฉพาะเจาะจง นายนพฤทธิ์ ชมรัตน 58,422.00      นายนพฤทธิ์ ชมรัตน 58,422.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 49/2562 

วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561

15 จางจัดทําเข็มวทิยฐานะสถาบันดนตรี

กัลยาณิวฒันา 

(พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ป 2560)

190,374.40 190,374.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชโลกุลพาณิช จํากัด 190,374.40 บรษิัท ชโลกุลพาณิช จํากัด 190,374.40 ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 50/2562 

วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2561

16 จางถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

(พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

ป 2560)

129,470.00 129,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แรงดึงดูด สตูดิโอ จํากัด 129,470.00 บรษิัท แรงดึงดูด สตูดิโอ จํากัด 129,470.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 51/2562 

วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2561



แบบ สขร. 1

รายชื่อผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

1 จางทําธงตราสัญลักษณสถาบันดนตรี

กัลยาณิวฒันา

 (พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ป 2560)

3,000.00          3,000.00       เฉพาะเจาะจง นายชัยสิทธิ์ บุญภักดี 3,000.00 นายชัยสิทธิ์ บุญภักดี 3,000.00 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจางเลขที่ 54/2562 

วนัท่ี 11 มกราคม 2562

2 จางขนยายเปยโนไฟฟา 3,000.00             3,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.โชคชัยเปยโน เซอรวิส 

(สํานักงานใหญ)

3,000.00          หจก.โชคชัยเปยโน เซอรวิส 

(สํานักงานใหญ)

3,000.00         ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 44/2562 

วนัท่ี 11 มกราคม 2562

3 จางจัดทําครุยสถาบันดนตรีกัลยาณิ

วฒันา (พิธีรับพระราชทานปริญญา

บัตร ป 2560)

135,000.00      135,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ครุยทองคํา จํากัด 135,000.00    บรษิัท ครยุทองคํา จํากัด 135,000.00   ราคาเหมาะสม
ใบสั่งจางเลขที่ 55/2562 

วนัท่ี 15 มกราคม 2562

4 จางจัดทําปกปริญญาบัตรและแฟม

กลาวรายงาน

23,112.00        23,112.00      เฉพาะเจาะจง  บรษิัท ปกไหม จํากัด 23,112.00       บริษัท ปกไหม จํากัด 23,112.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 56/2562 

วนัท่ี 15 มกราคม 2562

5 จางเหมาบันทึกเสียงการแสดงและ

จัดทําตนฉบับ

15,000.00        15,000.00      เฉพาะเจาะจง นายประทีป เจตนากูล 15,000.00      นายประทีป เจตนากูล 15,000.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 31/2562 

วนัท่ี 18 มกราคม 2562

6 จางเหมาจัดพิมพหนังสือที่ระลึกพิธี

เสด็จพระราชดําเนิน

“พิธพีระราชทานปริญญาบัตร

สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา"

62,916.00        62,916.00      เฉพาะเจาะจง  บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับ

ลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)

62,916.00       บริษัท อมรนิทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิช

ชิ่ง จํากัด (มหาชน)

62,916.00     ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจางเลขที่ 57/2562 

วนัท่ี 18 มกราคม 2562

7 จางเหมาออกแบบสิ่งพิมพและ

จัดพิมพโปสเตอร

45,796.00        45,796.00      เฉพาะเจาะจง  บริษัท มีนส ดีไซน สตูดิโอ จํากัด 45,796.00       บริษัท มีนส ดีไซน สตูดิโอ จํากัด 45,796.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 32/2562 

วนัท่ี 21 มกราคม 2562

8 จางเหมาออกแบบเน้ือในสูจิบัตร

และปายตกแตงเวที

5,500.00          5,500.00       เฉพาะเจาะจง นายกฤติน ธีรวิทยาอาจ 5,500.00       นายกฤติน ธีรวิทยาอาจ 5,500.00       ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 33/2562 

วนัท่ี 21 มกราคม 2562

9 จางเหมาจัดทําโครงเหล็ก

แขวนอุปกรณดนตรี

18,190.00        18,190.00      เฉพาะเจาะจง  หางหุนสวนจํากัด บางยี่ขันวิศวกรรม 18,190.00       หางหุนสวนจํากัด บางยี่ขัน

วศิวกรรม

18,190.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 34/2562 

วนัท่ี 21 มกราคม 2562

10 จางเหมาจัดทําเสื้อโปโลนักดนตรี 38,520.00        38,520.00      เฉพาะเจาะจง  บรษิัท เมยแลนดแอพพาเรลส จํากัด 38,520.00       บริษัท เมยแลนดแอพพาเรลส จํากัด 38,520.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 35/2562 

วนัท่ี 21 มกราคม 2562

11 จางเหมาขนยายอุปกรณ

เคร่ืองดนตรี

18,000.00        18,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสุธ ีวัดพุมพวง 18,000.00      นายสุธ ีวัดพุมพวง 18,000.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 36/2562 

วนัท่ี 21 มกราคม 2562

12 จางเหมาจัดทําปายตกแตงเวที

พรอมติดตั้ง

11,500.00        11,500.00      เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย สาระสันต 11,500.00      นามยธวัชชัย สาระสันต 11,500.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 37/2562 

วนัท่ี 22 มกราคม 2562

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มกราคม

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลําดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)

 ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

รายชื่อผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มกราคม

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลําดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)

 ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

13 จางเหมาจัดพิมพสูจิบัตร 37,450.00        37,450.00      เฉพาะเจาะจง หจก. หยิน หยาง การพิมพ 37,450.00      หจก. หยิน หยาง การพิมพ 37,450.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 38/2562 

วนัท่ี 22 มกราคม 2562

14 จางเหมาถายภาพนิ่ง 12,000.00        12,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอนุวัฒน นาคพวัน 12,000.00      นายอนุวฒัน นาคพวัน 12,000.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 39/2562 

วนัท่ี 23 มกราคม 2562

15 จางเหมาบันทึกภาพเคลื่อนไหว

และผูชวยกลอง

16,500.00        16,500.00      เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย ทาทอง 16,500.00      นายฉัตรชัย ทาทอง 16,500.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 40/2562 

วนัท่ี 23 มกราคม 2562

16 จางเหมาชุดระบบภาพ

 OB (Outdoor Broadcast)

40,000.00        40,000.00      เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย งานเฉลา 40,000.00      นายศุภชัย งานเฉลา 40,000.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 41/2562 

วนัท่ี 23 มกราคม 2562

17 จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ

(เพิ่มเติม) 

(พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ป 2560)

15,000.00        15,000.00      เฉพาะเจาะจง นายนพฤทธิ์ ชมรัตน 15,000.00      นายนพฤทธิ์ ชมรัตน 15,000.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 58/2562 

วนัท่ี 25 มกราคม 2562



แบบ สขร. 1

รายชื่อผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

1 จางเหมาจัดคอนเสิรต (ชมรมศิษย

เกาสถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา

18,000.00        18,000.00      เฉพาะเจาะจง นายกวิรตัน ไทรเมฆ 18,000.00 นายกวิรัตน ไทรเมฆ 18,000.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 59/2562 

วนัท่ี 6 กุมภาพันธ 2562

2 จางเหมาถายภาพนิ่ง 4,000.00          4,000.00       เฉพาะเจาะจง  นายอนุวฒัน นาคพวัน 4,000.00        นายอนุวฒัน นาคพวัน 4,000.00       ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 63/2562 

วนัท่ี 15 กุมภาพันธ 2562

3 จางเหมาบันทึกภาพเคลื่อนไหว

และผูชวยกลอง

16,500.00        16,500.00      เฉพาะเจาะจง  นายฉัตรชัย ทาทอง 16,500.00       นายฉัตรชัย ทาทอง 16,500.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 64/2562 

วนัท่ี 15 กุมภาพันธ 2562

4 จางเหมาคนควาขอมูลบทเพลง

สําหรับลงสูจิบัตร

4,000.00          4,000.00       เฉพาะเจาะจง นายรัฐนัย บําเพ็ญอยู 4,000.00       นายรัฐนัย บําเพ็ญอยู 4,000.00       ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 65/2562 

วนัท่ี 15 กุมภาพันธ 2562

5 จางเหมาออกแบบเน้ือในสูจิบัตร

และปายตกแตงเวที

5,500.00          5,500.00       เฉพาะเจาะจง นายกฤติน ธีรวิทยาอาจ 5,500.00       นายกฤติน ธีรวิทยาอาจ 5,500.00       ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 66/2562 

วนัท่ี 18 กุมภาพันธ 2562

6 จางเหมาออกแบบสิ่งพิมพและ

จัดพิมพโปสเตอร

35,000.00        35,000.00      เฉพาะเจาะจง  บริษัท มีนส ดีไซน สตูดิโอ จํากัด 35,000.00       บริษัท มีนส ดีไซน สตูดิโอ จํากัด 35,000.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 67/2562 

วนัท่ี 18 กุมภาพันธ 2562

7 จางเหมาเรียบเรียงบทเพลงเน้ือหา

และภาพประกอบการแสดง

55,000.00        55,000.00      เฉพาะเจาะจง  นางสาวทศมาศ อภิชาติบุตร 55,000.00       นางสาวทศมาศ อภิชาติบุตร 55,000.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 68/2562 

วนัท่ี 20 กุมภาพันธ 2562

8 จางเหมานักวิจัย (ประเมินโครงการ) 5,000.00          5,000.00       เฉพาะเจาะจง นายคณิต พรมนิล 5,000.00       นายคณิต พรมนิล 5,000.00       ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 59/2562 

วนัท่ี 6 กุมภาพันธ 2562

9 จางเหมาจัดพิมพสูจิบัตรการแสดง

คอนเสิรต
31,030.00        31,030.00      เฉพาะเจาะจง หจก.หยิน หยาง การพิมพ 31,030.00      หจก.หยิน หยาง การพิมพ 31,030.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 70/2562 

วนัท่ี 20 กุมภาพันธ 2562

10
จางเหมาออกแบบสิ่งพิมพ

6,000.00          6,000.00       เฉพาะเจาะจง นายกฤติน ธีรวิทยาอาจ 6,000.00       นายกฤติน ธีรวิทยาอาจ 6,000.00       ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 72/2562 

วนัท่ี 20 กุมภาพันธ 2562

11 จางเหมาจูนเปยโน 3,000.00          3,000.00       เฉพาะเจาะจง นายกมล อึ๊งศรีวงษ 3,000.00       นายกมล อึ๊งศรีวงษ 3,000.00       ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 73/2562 

วนัท่ี 20 กุมภาพันธ 2562

12 จางเหมาบันทึกภาพน่ิง 4,000.00          4,000.00       เฉพาะเจาะจง  นายอนุวฒัน นาคพวัน 4,000.00        นายอนุวฒัน นาคพวัน 4,000.00       ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 74/2562 

วนัท่ี20 กุมภาพันธ 2562

13 จางเหมาบันทึกภาพเคลื่อนไหว 7,000.00          7,000.00       เฉพาะเจาะจง  นายฉัตรชัย ทาทอง 7,000.00        นายฉัตรชัย ทาทอง 7,000.00       ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 75/2562 

วนัท่ี 20 กุมภาพันธ 2562

14 จางเหมาจัดพิมพสูจิบัตร 4,354.90          4,354.90       เฉพาะเจาะจง บริษัท เพรสครเีอชั่น จํากัด 4,354.90       บรษิัท เพรสครีเอชั่น จํากัด 4,354.90       ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 76/2562 

วนัท่ี 25 กุมภาพันธ 2562

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2562

ลําดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

รายชื่อผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

1 จางเหมาออกแบบโปสเตอร

และสูจิบัตร

5,000.00          5,000.00       เฉพาะเจาะจง นายกฤติน ธีรวิทยาอาจ 5,000.00 นายกฤติน ธีรวิทยาอาจ 5,000.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 77/2562 

วนัท่ี 1 มีนาคม 2562

2 จางเหมาถายภาพนิ่ง 4,000.00          4,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวรีพร วงษประดิษฐ 4,000.00       นายวีรพร วงษประดิษฐ 4,000.00       ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 78/2562 

วนัท่ี 4 มีนาคม 2562

3 จางเหมาบันทึกภาพเคลื่อนไหว 4,000.00          4,000.00       เฉพาะเจาะจง  นายฉัตรชัย ทาทอง 4,000.00        นายฉัตรชัย ทาทอง 4,000.00       ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 79/2562 

วนัท่ี 4 มีนาคม 2562

4 จางเหมาพิมพสูจิบัตร สําหรับ

กิจกรรมสุมหัวคอนเสริต ครั้งท่ี 1 

 "กฤษงาน"

4,708.00          4,708.00       เฉพาะเจาะจง  บริษัท เบสิคเกียร จํากัด 4,708.00        บริษัท เบสิคเกียร จํากัด 4,708.00       ราคาเหมาะสม
ใบสั่งจางเลขที่ 80/2562 

วนัท่ี 4 มีนาคม 2562

5 จางเหมาออกแบบจดหมายขาว

เลมท่ี 15

5,000.00          5,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาววชัรวีร อาสาสุ 5,000.00       นางสาววชัรวรี อาสาสุ 5,000.00       ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 81/2562 

วนัท่ี 18 มีนาคม 2562

6 จางเหมาจัดทําถุงผาสปนบอนด 30,000.00        30,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวธรีณัฏฐ โพธิรักษานนท 30,000.00      นางสาวธรีณัฏฐ โพธิรักษานนท 30,000.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 82/2562 

วนัท่ี 18 มีนาคม 2562

7 จางเหมาออกแบบแผนพับสําหรับ

ประชาสัมพันธ

4,000.00          4,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาววชัรวีร อาสาสุ 4,000.00       นางสาววชัรวรี อาสาสุ 4,000.00       ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 83/2562 

วนัท่ี 22 มีนาคม 2562

8 จางพิมพจดหมายขาว เลมท่ี  15 24,610.00        24,610.00      เฉพาะเจาะจง หจก.หยิน หยาง การพิมพ 24,610.00      หจก.หยิน หยาง การพิมพ 24,610.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 84/2562 

วนัท่ี 25 มีนาคม 2562

9 จางเหมาจัดพิมพแผนพับสําหรับ

ประชาสัมพันธโครงการจัดตั้งหนวย

บรกิารวชิาการทางดานดนตรี

3,049.50          3,049.50       เฉพาะเจาะจง  บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับ

ลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)

3,049.50        บริษัท อมรนิทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิช

ชิ่ง จํากัด (มหาชน)

3,049.50       ราคาเหมาะสม
ใบสั่งจางเลขที่ 85/2562 

วนัท่ี 25 มีนาคม 2562

10
จางเหมาพิมพแฟม (ตราสถาบัน)

30,816.00        30,816.00      เฉพาะเจาะจง  บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับ

ลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)

30,816.00       บริษัท อมรนิทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิช

ชิ่ง จํากัด (มหาชน)

30,816.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 86/2562 

วนัท่ี 25 มีนาคม 2562

11

12

13

14

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มีนาคม

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลําดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
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