
ขอ้มลู ณ วันที ่13 ม.ีค. 60

เลขท่ี วัน/เดือน/ปี จ ำนวน หน่วยนับ   ผู้ประสำน
สัญญำ ลงนำม จ ำนวนเงิน แหล่งเงิน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สัญญำ (บำท)
ค่ำใช้จ่ำยลงทุน 56,674,800    

ครุภัณฑ์ 29,932,000    
1 เคร่ืองดนตรีอัพไรท์เปียโน  / สัญญาซ้ือขายท่ี

16/2560,18/2560,20/2560
30-ธ.ค.-59 25 หลัง 12,975,000     งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 

2560

2 ชุดสันทนาการทางการศึกษาแก่นักศึกษา  /  ใบส่ังซ้ือท่ี 6/2560 13-ต.ค.-59 1 ชุด 200,000          งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 
2560

3 เปียโนไฟฟ้า                    / ใบส่ังซ้ือท่ี 4/2560 12-ต.ค.-59 4 หลัง 380,000          งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 
2560

4 คีย์บอร์ดไฟฟ้า  /  ใบส่ังซ้ือท่ี 11/2560 28-ต.ค.-59 5 หลัง 125,000          งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 
2560

5 เคร่ืองดนตรีวิโอลา  / สัญญาซ้ือขายท่ี13/2560 28-ธ.ค.-59 1 ช้ิน 470,000          งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 
2560

6 เคร่ืองดนตรีเชลโล  / สัญญาซ้ือขายท่ี 11/2560 28-ธ.ค.-59 1 ช้ิน 450,000          งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 
2560

7 เคร่ืองดนตรีดับเบิลเบส  / สัญญาซ้ือขายท่ี12/2560 28-ธ.ค.-59 1 ช้ิน 450,000          งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 
2560

8 ชุดเพ่ือการฝึกซ้อมดนตรีส าหรับนักศึกษา  / ใบส่ังซ้ือท่ี 24/2560 30-ธ.ค.-59 1 ชุด 325,000          งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 
2560

9 ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องพยาบาล  / ใบส่ังซ้ือท่ี 5/2560 13-ต.ค.-59 1 ชุด 58,000           งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 
2560

10 ระบบรักษาความปลอดภัย อาคารอ านวยการสถาบัน  / สัญญาซ้ือขายท่ี 9/2560 09-ธ.ค.-59 1 ระบบ 720,000          งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 
2560

11 ระบบเครือข่ายอาคารศูนย์การเรียนรู้และสันทนาการ 
และอาคารเก็บเคร่ืองดนตรี

 / ใบส่ังซ้ือท่ี 10/2560 28-ต.ค.-59 1 ระบบ 500,000          งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 
2560

12 เคร่ืองดนตรีไวโอลิน  / 7/2560 09-ธ.ค.-59 4 ช้ิน 3,500,000       งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 
256013 เคร่ืองดนตรีแกรนด์เปียโน  / 15/2560,17/2560,19/2560 30-ธ.ค.-59 4 หลัง 6,000,000       งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 
2560

17 ชุดบริการการเรียนรู้และสันทนาการดนตรีคลาสสิก  / 10/2560 15-ธ.ค.-59 1 ชุด 1,000,000       งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 
2560

 แผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง งบลงทุน
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

รำยกำร แผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 งบประมำณ
หมำยเหตุไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4



ขอ้มลู ณ วันที ่13 ม.ีค. 60

เลขท่ี วัน/เดือน/ปี จ ำนวน หน่วยนับ   ผู้ประสำน
สัญญำ ลงนำม จ ำนวนเงิน แหล่งเงิน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สัญญำ (บำท)

รำยกำร แผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 งบประมำณ
หมำยเหตุไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

14 เคร่ืองดนตรีฟอร์เต้เปียโน  / 8/2560 09-ธ.ค.-59 1 หลัง 2,000,000       งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 
2560

15 ระบบภาพและเสียงเพ่ือการศึกษา  / 9/2560 09-ธ.ค.-59 1 ระบบ 1,975,000       งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 
2560

16 ระบบเสริมประสิทธิภาพ เทคโนโลยีระบบภาพแสงและ
เสียง หอแสดงดนตรี อาคารอ านวยการสถาบัน

 / 14/2560 30-ธ.ค.-59 1 ระบบ 3,000,000       งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 
2560

18 เคร่ืองดูดความช้ืน  / 20 เคร่ือง 430,000         เงินเหลือจ่าย 59
19 กระดานไวบอร์ด  / 10 อัน 110,000         เงินเหลือจ่าย 59

20 เคร่ืองย่อยเอกสาร  / 1 เคร่ือง 15,000          เงินเหลือจ่าย 59
21 เคร่ืองนับธนบัตร  / 1 เคร่ือง 42,000          เงินเหลือจ่าย 59
22 เคร่ืองฟีดกระดาษส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร  / 1 อัน 40,000          เงินเหลือจ่าย 59
23 ตู้น้ าด่ืม  / 1 เคร่ือง 4,000            เงินเหลือจ่าย 59
24 ช้ันวางวารสารส าหรับห้องสมุด  / 2 ช้ัน 13,300          เงินเหลือจ่าย 59
25 รถเข็นหนังสือส าหรับห้องสมุด  / 2 คัน 11,000          เงินเหลือจ่าย 59
26 บันไดห้องสมุด  / 2 อัน 6,600            เงินเหลือจ่าย 59
27 แคร่วางหนังสือพิมพ์ส าหรับห้องสมุด  / 1 อัน 6,500            เงินเหลือจ่าย 59
28 เคร่ืองถ่ายเอกสาร (แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร)
 / 1 เคร่ือง 424,394          งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก

ของรัฐบาล ปี พ.ศ. 2559

29 ชุดคอมพิวเตอร์ส านักงานพร้อมเคร่ืองส ารองไฟ (แขวง
บางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)

 / 10 ชุด 342,400          งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาล ปี พ.ศ. 2559

30 เคร่ืองดนตรีอัพไรท์เปียโน (แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร)

 / 1/2560 11-พ.ย.-59 3 หลัง 1,557,000       งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาล ปี พ.ศ. 2559

31 เคร่ืองดนตรีแกรนด์เปียโน (แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร)

 / 2/2560 15-พ.ย.-59 1 หลัง 1,487,500       งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาล ปี พ.ศ. 2559

32 ชุดสร้างบทเรียนดิจิตอล (แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร)

 / 4/2560 17-พ.ย.-59 1 ชุด 1,933,062       งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาล ปี พ.ศ. 2559

33 ชุดการศึกษาส่ือภาพเพ่ือการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านดนตรี
 (แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)

 / 5/2560 18-พ.ย.-59 1 ชุด 1,669,414       งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาล ปี พ.ศ. 2559

34 ชุดการศึกษาเทคโนโลยีดนตรี (แขวงบางย่ีขัน เขตบาง
พลัด กรุงเทพมหานคร)

 / 3/2560 15-พ.ย.-59 1 ชุด 1,899,956       งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาล ปี พ.ศ. 2559

35 ระบบรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน (แขวงบางย่ีขัน 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)

 / 6/2560 30-พ.ย.-59 1 ระบบ 1,643,274       งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาล ปี พ.ศ. 2559

36 ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 321,600         เงินเหลือจ่าย 59



ขอ้มลู ณ วันที ่13 ม.ีค. 60

เลขท่ี วัน/เดือน/ปี จ ำนวน หน่วยนับ   ผู้ประสำน
สัญญำ ลงนำม จ ำนวนเงิน แหล่งเงิน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สัญญำ (บำท)

รำยกำร แผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 งบประมำณ
หมำยเหตุไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 26,742,800    
1 ค่าปรับปรุงอาคารอ านวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สัญญาจ้างท่ี5/2560 11-พ.ย.-59 1 งาน 5,156,800      งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560
2 ค่าต่อเติมอาคารเรียนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา บันทึกข้อตกลง 21-ธ.ค.-59 1 งาน 16,586,000    งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560
3 ค่าปรับปรุงท่ีดินส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ 5,000,000      เงินเหลือจ่าย 59


