
เลขที่ วัน/เดือน/ปี จํานวน หน่วยนับ ราคากลาง

สัญญา ลงนาม
 งบประมาณที่

ได้รับ
 จํานวนเงินใน

สัญญา
 งบประมาณ

คงเหลือ
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. สัญญา (บาท) (บาท) (บาท)
รวมทั้งสิ้น #REF! #REF! #REF!
ค่าใช้จ่ายลงทนุ 59,650,000       53,020,929   3,654,071     

ครุภัณฑ์ 31,925,000       28,270,929   3,654,071     

1 ชุดเครื่องดนตรีแซกโซโฟน  / E-bidding บริษัท ย่งเส็งวัฒนาเทรดดิ้ง จํากัด บริษัท ย่งเส็งวัฒนาเทรดดิ้ง จํากัด บริษัท ย่งเส็งวัฒนาเทรดดิ้ง จํากัด สัญญาซื้อขายที่ 1/2561 16 มี.ค. 61 4 เครื่อง 995,000            995,000        -                   งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 995,000         

2 ชุดเครื่องดนตรีทรอมโบน  / E-bidding บริษัท เซซิเลีย จํากัด บริษัท เซซิเลีย จํากัด บริษัท เซซิเลีย จํากัด สัญญาซื้อขายที่ 3/2561 23 เม.ย. 61 3 เครื่อง 552,300            542,300        10,000          งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 548,000         

3 เครื่องดนตรีไวโอลิน  / เฉพาะเจาะจง บริษัท บราโวมิวสิค  จํากัด บริษัท บราโวมิวสิค  จํากัด บริษัท บราโวมิวสิค  จํากัด สัญญาซื้อขายที่ 5/2561 9 พ.ค. 61 1 ตัว 700,000            700,000        -                   งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 700,000         

4 ชุดเครื่องดนตรีไวโอลิน (บาโรก)  / เฉพาะเจาะจง บริษัท บราโวมิวสิค  จํากัด บริษัท บราโวมิวสิค  จํากัด บริษัท บราโวมิวสิค  จํากัด สัญญาซื้อขายที่ 13/2561 31 พ.ค. 61 2 ตัว 692,700            600,000        92,700          งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 600,000         

5 ระบบถ่ายทอดเสียงรายการดนตรีเพื่อประชาสังคม  / E-bidding ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทิพวรรณ์ อิเล็คทรอนิค , ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส พี แอล โซลูชั่น ,ห้างหุ้นส่วนจํากัด ที แซด มีเดีย ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทิพวรรณ์ อิเล็คทรอนิค , ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส พี แอล โซลูชั่น ,ห้างหุ้นส่วนจํากัด ที แซด มีเดีย ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทิพวรรณ์ อิเล็คทรอนิค สัญญาซื้อขายที่ 15/2561 10 ก.ค. 61 1 ชุด 700,000            690,000        10,000          งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 692,718         
6 อุปกรณ์ประกอบการบรรเลงเครื่องดนตรีออร์เคสตรา  / เฉพาะเจาะจง บริษัท ย่งเส็งวัฒนา เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท ย่งเส็งวัฒนา เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท ย่งเส็งวัฒนา เทรดดิ้ง จํากัด ใบสั่งซื้อที่ 4/2561 15 พ.ย. 60 5 ตัว 350,000            345,000        5,000            งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 345,000         
7 ชุดเครื่องดนตรีทรัมเป็ตและคราลิเน็ท  / คัดเลือก ซซิเลีย จํากัด , บริษัท เอเชียมิวสิค จํากัด , ห้างหุ้นส่วนจํากัด อินเตซิเลีย จํากัด , บริษัท เอเชียมิวสิค จํากัด , ห้างหุ้นส่วนจํากัด อินเตบริษัท เซซิเลีย จํากัด สัญญาซื้อขายที่ 17/2561 23 ก.ค. 61 4 เครื่อง 850,000            820,000        30,000          งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 845,600         
8 เครื่องดนตรีแกรนด์เปียโน  / เฉพาะเจาะจง บริษัท โรบินสันเปียนโน (สยาม) จํากัด บริษัท โรบินสันเปียนโน (สยาม) จํากัด บริษัท โรบินสันเปียนโน (สยาม) จํากัด สัญญาซื้อขายที่ 2/2561 30 มี.ค. 61 1 หลัง 6,500,000          6,400,000      100,000        งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 6,400,000      
9 เครื่องดนตรีฮาร์ปซีคอร์ด  / เฉพาะเจาะจง บริษัท 101 เปียโน แอนด์ สตริง จํากัด บริษัท 101 เปียโน แอนด์ สตริง จํากัด บริษัท 101 เปียโน แอนด์ สตริง จํากัด สัญญาซื้อขายที่ 4/2561 8 พ.ค. 61 1 หลัง 1,950,000          1,950,000      -                   งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 1,950,000      

10
ระบบจัดแสดงดนตรีดิจิทัล

 / E-bidding ส่วนจํากัด ทิพวรรณ์ อิเล็คทรอนิค , ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส พี แอล ส่วนจํากัด ทิพวรรณ์ อิเล็คทรอนิค , ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส พี แอล ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส พี แอล โซลูชั่น สัญญาซื้อขายที่ 14/2561 5 ก.ค. 61 1 ชุด 1,995,000          1,250,000      745,000        งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 1,264,740      

11
ระบบการบันทึกเสียงและภาพเคลื่อนที่เพื่อการศึกษาดนตรีพื้นบ้าน
ไทยและเอเชีย

 / E-bidding บริษัท 101 เทคโนโลยี จํากัด , บริษัท ยังก์วัน ออดิโอ จํากัด , บริษัท บรอดคาสต์ ออดิโอ เซอร์วิส จํากัด , บริษัท ซีนอนเทค จํากัด บริษัท 101 เทคโนโลยี จํากัด , บริษัท ยังก์วัน ออดิโอ จํากัด , บริษัท บรอดคาสต์ ออดิโอ เซอร์วิส จํากัด , บริษัท ซีนอนเทค จํากัด บริษัท ซีนอนเทค จํากัด สัญญาซื้อขายที่ 8/2561 15 พ.ค. 61 1 ชุด 1,945,000          1,852,384      92,616          งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 1,944,939      

12 ระบบบันทึกเสียงดิจิทัลเพื่อการศึกษาดนตรี  / E-bidding บริษัท 101 เทคโนโลยี จํากัด , บริษัท ยังก์วัน ออดิโอ จํากัด , บริษัท บรอดคาสต์ ออดิโอ เซอร์วิส จํากัด , บริษัท ซีนอนเทค จํากัด บริษัท 101 เทคโนโลยี จํากัด , บริษัท ยังก์วัน ออดิโอ จํากัด , บริษัท บรอดคาสต์ ออดิโอ เซอร์วิส จํากัด , บริษัท ซีนอนเทค จํากัด บริษัท ซีนอนเทค จํากัด สัญญาซื้อขายที่ 7/2561 15 พ.ค. 61 1 ระบบ 1,950,000          1,890,000      60,000          งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 1,937,770      
13 ระบบกระจายเสียงสัญญาณดิจิตอลเพื่อการแสดงดนตรี  / E-bidding โลยี จํากัด , บริษัท ยังก์วัน ออดิโอ จํากัด , บริษัท บรอดคาสต์ ออลยี จํากัด , บริษัท ยังก์วัน ออดิโอ จํากัด , บริษัท บรอดคาสต์ ออบริษัท 101 เทคโนโลยี จํากัด สัญญาซื้อขายที่ 6/2561 11 พ.ค. 59 1 ระบบ 1,900,000          1,898,929      1,071            งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 1,898,929      

14 ระบบจัดแสดงดนตรีเพื่อสาธารณชน  / E-bidding ท ยังก์วัน ออดิโอ จํากัด , บริษัท บรอดคาสต์ ออดิโอ เซอร์วิส จํากั ยังก์วัน ออดิโอ จํากัด , บริษัท บรอดคาสต์ ออดิโอ เซอร์วิส จํากั บริษัท 101 เทคโนโลยี จํากัด สัญญาซื้อขายที่ 9/2561 23 พ.ค. 61 1 ระบบ 1,970,000          1,838,046      131,954        งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 1,960,561      

15 ระบบถ่ายทําและจัดแสดงภาพหอแสดงดนตรีเพื่อระบบ e-learning  / E-bidding บริษัท อินเซ็พท์เทค จํากัด , บริษัท ยูบีเค มัลติเทค จํากัด บริษัท อินเซ็พท์เทค จํากัด , บริษัท ยูบีเค มัลติเทค จํากัด บริษัท อนิเซ็พท์เทค จํากัด สัญญาซื้อขายที่16/2561 10 ก.ค. 61 1 ระบบ 1,900,000          1,896,000      4,000            งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 1,900,000      

16
 ระบบกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยอาคาร
อํานวยการ

1 ระบบ 1,250,000          1,250,000      งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561

17
ระบบกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยอาคาร
เรียน

1 ระบบ 1,000,000          1,000,000      งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561

18
ชุดเสริมประสิทธิภาพระบบ Network สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 / คดัเลือก บริษัท โปรสโคบ จํากัด , บริษัท แพร็กม่า เทคโนโลยี จํากัด ,บริษัท คอนเน็กซ์ เอ็นเตอไพรส์ จํากัด บริษัท โปรสโคบ จํากัด , บริษัท แพร็กม่า เทคโนโลยี จํากัด ,บริษัท คอนเน็กซ์ เอ็นเตอไพรส์ จํากัด บริษัท โปรสโคป จํากัด สัญญาซื้อขายที่ 11/2560 24 พ.ค. 61 1 ชุด 1,975,000          1,970,000      5,000            งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 1,979,863.80  

19
ชุดระบบ Network สําหรับอาคารเรียนชั้น 5

 / คัดเลือก บริษัท โปรสโคบ จํากัด , บริษัท แพร็กม่า เทคโนโลยี จํากัด ,บริษัท คอนเน็กซ์ เอ็นเตอไพรส์ จํากัด บริษัท โปรสโคบ จํากัด , บริษัท แพร็กม่า เทคโนโลยี จํากัด ,บริษัท คอนเน็กซ์ เอ็นเตอไพรส์ จํากัด บริษัท โปรสโคป จํากัด สัญญาซื้อขายที่ 10/2560 24 พ.ค. 61 1 ระบบ 1,750,000          1,695,950      54,050          งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 1,724,888.15  

20
ชุดระบบเชื่อมต่อข้อมูล e-learning

 / E-bidding ลยี จํากัด , บริษัท ยังก์วัน ออดิโอ จํากัด , บริษัท บรอดคาสต์ ออดลยี จํากัด , บริษัท ยังก์วัน ออดิโอ จํากัด , บริษัท บรอดคาสต์ ออ บริษัท ยังก์วัน ออดิโอ จํากัด สัญญาซื้อขายที่ 12/2561 31 พ.ค. 61 1 ชุด 1,000,000          937,320        62,680          งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 996,170         

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 27,725,000       24,750,000   -             

1
ค่าปรับปรุงระบบอคูสติกสําหรับดนตรีคลาสสิกอาคารเรียนสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 -  - 2,975,000          

2 ต่อเติมอาคารกัลยาณินคีตการ คัดเลือก  -  - กรมการทหารช่าง บันทึกข้อตกลง 26 เม.ย. 61 1 งาน 24,750,000        24,750,000    -               งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 24750000

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ผู้ซื้อซอง

 แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณ

หมายเหตุไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับคัดเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง


