
 
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ครั้งที่ 2/๒๕63  
ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 – 14.00 น.  

ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

                     1.2 เรื่องท่ีฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 
     -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 
     รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 18 มกราคม 2563 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม 

- ไม่มี -  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอในที่ประชุมทราบ 
 4.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 ไป
พลางก่อน (เพ่ิมเติม) 
 4.2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563) 
  
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
                     5.1  ติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้อมูลจาก 
GFMIS ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563)   
 5.2  รายงานความคืบหน้าในเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
                     5.3  รายงานความคืบหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

5.4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
                     5.5  สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 12 ก.พ.2563) 

5.6  ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5.7  ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
   
 



 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 



 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองเพื่อทราบ 

1.2 เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 

     -ไม่มี- 
 



 

 

 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2563 
     รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 18 มกราคม 
2563 
 



 

รายงานการประชุม 

 คณะกรรมการกํากับ ติดตาม เรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

ครั้งท่ี 1 / 25๖3 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 25๖3 

ณ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

 

ผูมาประชุม 

๑. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ ์

    อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

 ประธานกรรมการ 

 

2. นายจิรพจน จึงบรรเจิดศักดิ์ 

    รองอธิการบดี 

 รองประธานกรรมการ 

3. นางประวีนา เอ่ียมยี่สุน 

    รองอธิการบดี 

 รองประธานกรรมการ 

 

4. ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร  รองประธานกรรมการ 

    รองอธิการบดี   

5. นายสุรัตน จงดา  กรรมการ 

    ผูชวยอธิการบด ี   

6. ผ.ศ.ภูริ วงศวิเชียร  กรรมการ 

    ผูชวยอธิการบด ี   

7. นายสมภพ เขียวมณี 

    ผูชวยอธิการบด ี

 กรรมการ 

 

8. ผ.ศ.เดน หวานจริง  กรรมการ 

    คณบดีคณะศิลปวิจิตร   

9. รศ.จินตนา สายทองคํา  กรรมการ 

    คณบดีคณะศิลปนาฎดุริยางค   

9. รศ.วรินทรพร ทับเกตุ  กรรมการ 

    รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศึกษา   

10. นายกิตติ อัตถาผล  กรรมการ 

    ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฎศิลป 

11. นางจุติณัฏฐ วงศชวลิต 

    แทนผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

  

กรรมการ 

12. นายศิวพงศ ก้ังสกุล  กรรมการ 

      ผูอํานวยการวทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช   

13. นายวิฑูรย พูนสวัสดิ ์  กรรมการ 

       ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง   



14. นางศิราภรณ ลินดาพรประเสริฐ  กรรมการ 

      แทนผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด   

15. นางพีรานุช รุงศร ี  กรรมการ 

      ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย   

16. นายจําเริญ แกวเพ็งกรอ  กรรมการ 

      ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ   

17. นายเชาวนาท เพ็งสุข      กรรมการ 

      ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร ี   

18. ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์  กรรมการ 

      ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี   

19. นางกัลยาณี  ยังสังข  กรรมการ 

      ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง   

20. นางสิริลักษณ ดุริยประณีต  กรรมการ 

      ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 

21. นายพงศกร ทิพยะสุขศรี 

      ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

  

กรรมการ 

 

22. นายจรัญ หนองบวั  กรรมการ 

      ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลป   

23. นางขวัญใจ พิมพิมล  กรรมการ 

      ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี   

24. นางอารีย สีลาพันธ  กรรมการ 

      ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช   

23. นายสุรินทร วิไลนําโชคชยั  กรรมการ 

      รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   

24. นายภัทรชัย พวงแผน     

      รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง 

 กรรมการ 

25. นายวิชิต เพ็ชรดี 

      หัวหนาฝายประสิทธิภาพองคกร 

 กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ 

1. นายอํานวย นวลอนงค  รองประธานกรรมการ 

    รองอธิการบดี   

2. ผศ.จุลชาติ อรัณยะนาค 

    รองอธิการบดี 

 รองประธานกรรมการ 

 

3. นางสาวสาริศา ประทีปชวง 

    ผูชวยอธิการบดี 

 

 กรรมการ 

 

 

 
 



4. นายวัชรินทร อาวสินธุศิริ     

    ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

5. นางแสงแข โคละทัต 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

    รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

6. นางสาวนปภา ชูเกียรต ิ  กรรมการ 

    หัวหนาฝายการเงินและบัญชี 

7. นางสาวจิดาภา เหมือนชูก่ิงกาน 

    หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ  

  

กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม   

1.นายวิชา นวลนุช              

2. นางสาวเสาวนีย รอดตัว 

รองผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

สํานักงานอธิการบดี 

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 

                    นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประธานกรรมการ เปนประธานการ
ประชุมและกลาวเปดประชุมเพ่ือใหท่ีประชุมไดพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

 ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

                   1.1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

                       -  ไมมี - 

                   1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจงท่ีประชุมทราบ 

                    1.2.1  มาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563     
  นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ไดแจงรายละเอียดหนังสือสํานักงบประมาณ ดวนท่ีสุด 
ท่ี นร 0702/232 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2563 เรื่อง มาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  สํานักงบประมาณไดกําหนดมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เพ่ือใหหนวยรับงบประมาณใชจายงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณและ
สามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดทันทีเม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประกาศใชบังคับ ประกอบดวย 
  1. เปาหมายการใชจายงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.256  
 
 
 
 
 
 
  ท้ังนี้สํานักงบประมาณจะแจงแนวทางการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามระเบียบวาดวยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 ใหหนวยรับงบประมาณถือปฏิบัติตอไปเม่ือรัฐสภาใหความเห็นชอบราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แลว โดยในเบื้องตนเห็นสมควรใหหนวยรับ
งบประมาณจัดสงแผนใหสํานักงบประมาณพิจารณาภายในวันท่ี 29 มกราคม 2563 เพ่ือสํานักงบประมาณ

 
 



พิจารณาอนุมัติเงินจัดสรรไดในชวงปลายเดือนมกราคม 2563 และใหหนวยรับงบประมาณเตรียมการจัดซ้ือจัดจาง 
แตจะสามารถลงนามในสัญญาไดเม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประกาศใชแลว 
  2. ใหหนวยรับงบประมาณดําเนนิการ ดังนี้  
  (1) งบประมาณรายจายท่ีตองดําเนินการหรือเบิกจายโดยสํานักงานในสวนภูมิภาค ใหหนวยรับ
งบประมาณเรงดําเนินการสงเงินจัดสรรตอไปยังสํานักงานในสวนภูมิภาคภายในหาวันนับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติเงิน
จัดสรร  
  (2) รายการกอหนี้ผูกพันขามปท่ีเปนรายจายลงทุนรายการใหม ใหหนวยรับงบประมาณจัดสง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการสิ่งกอสราง ราคากลาง และรายละเอียดประกอบท่ีเก่ียวของใหสํานัก
งบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคูไปกับการดําเนินกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง และเม่ือไดผลการ
จัดซ้ือจัดจางแลว หากไมเกินวงเงินท่ีสํานักงบประมาณใหความเห็นชอบใหแจงสํานักงบประมาณทราบและ
ดําเนินการทําสัญญากอหนี้ผูกพันตอไปได  
  3. ใหหนวยรับงบประมาณพิจารณากําหนดระยะเวลาการสงมอบงานใหเร็วข้ึนเพ่ือใหทันการ
เบิกจายภายในเดือนกันยายน 2563 โดยเฉพาะรายการปเดียว สําหรับรายการผูกพันใหมควรดําเนินการกอหนี้
ผูกพันใหแลวเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2563  
  อยางไรก็ดี หากคาดหมายวามีรายการงบประมาณท่ีไมสามารถกอหนี้ไดทันภายในปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ใหแจงสํานักงบประมาณเพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไขเปนรายกรณีในโอกาสแรก เพ่ือใหการบริหาร
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด และปองกันมิใหเงินพับตกไปเม่ือสิ้นปงบประมาณ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  

      นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับ 
ติดตาม เรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี 
12/2562 วันท่ี 20 ธันวาคม 2562 ณ สํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (วังหนา) เสนอตอคณะ
กรรมการฯ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม 

 -  ไมมี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
  4.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน 
(ขอมูลจากระบบ GFMIS ณ วันท่ี 10 มกราคม 2563)  

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ไดแจงสรุปภาพรวมผลการเบิกจายงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ขอมูลจากระบบ GFMIS  
ณ วันท่ี 10 มกราคม 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีผลการเบิกจายงบประมาณ ท้ังสิ้น 240,536,400 บาท 
(สองรอยสี่สิบลานหาแสนสามหม่ืนหกพันสี่รอยบาทถวน)  คิดเปน รอยละ 51.95 จากกรอบวงเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางกอน ท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดรับจัดสรร 463,108,200 
บาท (สี่รอยหกสิบสามลานหนึ่งแสนแปดพันสองรอยบาทถวน) โดยพบวา  

- งบบุคลากร มีผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ `49.86  
 

 
 



- งบดําเนินงาน มีผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ 48.12  
- งบลงทุน มีผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ 84.30 
- งบอุดหนุน มีผลการเบิกจาย  บาท คิดเปนรอยละ 35.19 
- งบรายจายอ่ืน มีผลการเบิกจาย  บาท คิดเปนรอยละ 25.46 
มติท่ีประชุม รับทราบ / ประธานท่ีประชุม กําชับใหทุกหนวยงานเรงรัดการดําเนินงาน และการ

เบิกจายงบประมาณ ใหเปนไปตามท่ี แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลาง
กอนท่ีไดรับอนุมัติจากสถาบันฯ กําหนดไว 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
  5.1 ติดตามความติดตามความคืบหนาเงินกันเหล่ือมปประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
(ขอมูลจากระบบ GFMIS ณ วันท่ี 13 ม.ค. 2563) 
 นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ไดชี้แจงกระบวนการติดตามผลการเบิกจายเงินกันเหลื่อม
ป ปงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดผลการเบิกจายเงินกันเหลื่อมปงบลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ.2562 และปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงาน และขอใหหนวยงานผูรับผิดชอบนําเสนอตอท่ีประชุมตามลําดับ ดังนี้ 
  1. สํานักงานอธิการบด ี
  นายภัทรชัย พวงแผน รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง ไดชี้แจงรายการเบิกจายเงินกัน
เหลื่อมป ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสํานักงานอธิการบดีจํานวน 2 รายการ ไดแก 
  1.1 รายการปรับปรุงหอศิลป (วังหนา) สงงวดท่ี 2 วันท่ี 29 ตุลาคม 2562 และเบิกจาย
เงินงวดท่ี 2 จํานวน 546,000 บาท (หาแสนสี่หม่ืนหกพันบาทถวน)   
  2. คณะศิลปศึกษา  
  รศ.วรินทรพร ทับเกตุ รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศึกษา ไดชี้แจงผลการดําเนินการ
รายการเบิกจายเงินกันเหลื่อมป ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของคณะศิลปศึกษา รายการคาตกแตงภายใน ครุภัณฑ
ประกอบอาคาร และงานระบบอาคาร คณะศิลปศึกษา ขณะนี้เบิกจายเบิกจายถึงงวดท่ี 4 และนัดตรวจรับงวดท่ี 5 
วันท่ี 29 มกราคม 2563   

3.คณะศิลปนาฏดุริยางค 
                    รศ.จินตนา สายทองคํา คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค ไดชี้แจงผลการดําเนินการรายการเบิกจายเงิน
กันเหลื่อมป ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของคณะศิลปนาฏดุริยางค รายการคาตกแตงภายใน ครุภัณฑประกอบอาคาร 
และงานระบบอาคาร คณะศิลปนาฏดุริยางค ขณะนี้เบิกจายถึงงวดท่ี 2 และไดดําเนินการตรวจรับงานงวดท่ี 3  
ในวันท่ี 8 มกราคม 2563 ขณะนี้อยูระหวางสงเบิกจาย                     
                    4.วิทยาลัยนาฏศิลป 
                     นายกิตติ อัตถาผล ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฎศิลป ไดชี้แจงผลการดําเนินการรายการเบิก
จายเงินกันเหลื่อมป ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยนาฎศิลป รายการปรับปรุงอาคารดุริยางคไทย 
ขณะนี้การดําเนินการปรับปรุงอาคารดุริยางคไทย ไมสามารถสงมอบงานงวดท่ี 1 - 2 ได เนื่องจากติดเทศกาล 
มีวันหยุดหลายวัน คนงานกลับภูมิลาเนา งานกอสรางลาชาไม ตอเนื่อง / คาดวาผูรับจางจะสงมอบงานใน งวดท่ี 
1 - 2 ประมาณสัปดาหท่ี 3 ของเดือน มกราคม 2563 และทําการเบิกจายเงินไดภายในสัปดาหท่ี 1 ของเดือน
กุมภาพันธ 2563 
                     5.วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
                     นายศิวพงศ ก้ังสกุล ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ไดชี้แจงผลการดําเนินการ
รายการเบิกจายเงินกันเหลื่อมป ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช รายการกอสราง
อาคารดุริยางคไทย 5 ชั้น ขณะนี้เบิกจายงวดท่ี 6 เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 เปนเงิน 3,356,109.94 บาท  
โดยผูรับจางกาลังดําเนินการกอสรางงานงวดท่ี 7 คาดวาจะสามารถสงงานงวดท่ี 7 ได ประมาณปลายเดือน มกราคม 
2563 และ สามารถตรวจรับงานและเบิกจายได ประมาณตนเดือนกุมภาพันธ 2563  

 
 



6.วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 
                     นายวิฑูรย พูนสวัสดิ์ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฎศิลปอางทอง ไดชี้แจงผลการดําเนินการรายการ         
เบิกจายเงินกันเหลื่อมป ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยนาฎศิลปอางทอง รายการเวทีสําเร็จรูป ขณะนี้ 
ไดติดตามผูรับจางแลวพบวา ผูรับจางไดแจงวาจะสงมอบครุภัณฑไมเกินวันท่ี 27 มกราคม 2563 ซ่ึงเปนการสง
มอบเกินกวาระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา ทางวิทยาลัยจึงไดแจงสงวนสิทธิ์เรียกคาปรับกับทางผูรับจางแลว 
                    7.วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  
                    นางพีรานุช รุงศรี ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ไดชี้แจงผลการดําเนินการรายการเบิก
จายเงินกันเหลื่อมป ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัย รายการสรางคันคอนกรีตรอบสระน้ํา
พรอมปรับภูมิทัศน ขณะนี้เบิกจายถึงงวดท่ี 3 สวนงวดท่ี 4 และ 5 สามารถสงมอบงานและเบิกจายได ตามกําหนด
สัญญา                      

8.วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  
                     นายจําเริญ แกวเพ็งกรอ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ไดชี้แจงผลการดําเนินการรายการ
เบิกจายเงินกันเหลื่อมป ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ จํานวน 2 รายการ ไดแก 
                     8.1 รายการปรับปรุง/ซอมแซม/ตอเติมอาคารเอนกประสงค ขณะนี้ตรวจรับงาน งวดท่ี 1 และงวด
ท่ี 2 ในวันท่ี 23 ธันวาคม 2562 แลว และดําเนินการเบิกจายเงินงวดท่ี 1 และ งวดท่ี 2 ในวันท่ี 8 มกราคม 2563  
เปนเงินจํานวน 1,359,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนหาหม่ืนเกาพันบาทถวน)  
                     8.2 ปรับปรุงอาคารดนตร ี(อาคารศรีตรัง) และภูมิทัศน ขณะนี้ตรวจรับงาน งวดท่ี 1 และงวดท่ี 2 
วันท่ี 16 ธันวาคม 2562 เบิกจายงวดท่ี 1 และงวดท่ี 2 วันท่ี 8 มกราคม 2563 จํานวนเงิน 1,280,000 บาท 
(หนึ่งลานสองแสนแปดหม่ืนบาทถวน) 
                   9.วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง  
                       นางกัลยาณี  ยังสังข ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ไดชี้แจงผลการดําเนินการรายการ            
เบิกจายเงินกันเหลื่อมป ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง จํานวน 3 รายการ ไดแก 
                     9.1 รายการครุภัณฑเครื่องแตงกายโขน – ละคร จํานวน 2 รายการ ขณะนี้ ผูรับจางไดทํา
หนังสือแจงสงมอบงานมายังวิทยาลัยฯ แลว เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2563 โดยวิทยาลัยฯ จะทําการตรวจรับพัสดุ
ในวันท่ี 13 มกราคม 2563  

  9.2 รายการกอสรางลานเอนกประสงคแบบมีหลังคา ขณะนี้เบิกจายถึงงวดท่ี 3 แลว และ
ขณะนี้ผูรับจางไดสงหนังสือแจง สงมอบงานงวดท่ี 4 งวดท่ี 5 และงวดท่ี 6 แลว เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2562 แต
ชางควบคุมงานไดตรวจสอบแลว พบวายังไมแลวเสร็จตามรูปแบบรายการในสัญญาจาง จึงไมสามารถตรวจรับ
งานจางไดจนกวาจะสมบูรณแลวเสร็จ โดยสัญญาจางไดสิ้นสุดแลว เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2563 

  9.3 รายการกอสรางอาคารวิทยบริการ   
                     - เงินกันของปงบประมาณ 2561 เปนเงิน 8,603,129.60 บาท ขณะนี้อยูระหวางการ
ดําเนินในงวดงานท่ี 1 และ วิทยาลัยฯ ไดเรงรัดการดําเนินการสงมอบงานใหเปนไปตามงวดงานแลว 
                     - เงินกันของปงบประมาณ 2562 เปนเงิน 2,025,500 บาท ขณะนี้การกอสรางดําเนินการ
ถึงงวดท่ี 2 แลว และวิทยาลัยไดเรงรัดใหผูรับจางดําเนินการสงมอบงานใหเปนไปตามงวดงานแลว 
 
  มติท่ีประชุม  
  1.หนวยงานท่ีมีรายการเงินกันเหลื่อมป มีการดําเนินการเปนไปตามงวดงานตามสัญญา ใหเรงรัด
การเบิกจายใหเปนไปตามงวดงานท่ีกําหนด ตอไป 
 2.หนวยงานท่ีมีรายการเงินกันเหลื่อมป หากเกิดขอปญหาในการดําเนินการ ใหเรงรัดดําเนินการ
แกไขปญหาและรายงานผลใหสถาบันฯรับทราบ ตอไป 

 
 



 3. เนื่องจากรายการเงินกันเหลื่อมป ตามหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการขอกันเงินไวเบิก
เหลื่อมปและขอขยายระยะเวลาการเบิกจายงบประมาณ กําหนดใหขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังไดอีกไมเกินหก
เดือนของปงบประมาณถัดไป เวนแตมีความจําเปนตองขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกลาว ใหขอทําความ 
ตกลงกับกระทรวงการคลังเพ่ือขอขยายเวลา ออกไปไดอีกไมเกินหกเดือน ดังนั้น กรณีหนวยงานในสังกัดมีรายการ
กันเงินเหลื่อมป ท่ีมีการดําเนินการเรียกคาปรับจากผูรับจางท่ีไมสามารถดําเนินการสงมอบรายการครุภัณฑ หรือ
สิ่งกอสรางไดทันตามงวดงาน หรือตามสัญญา เม่ือมีการดําเนินการเรียกคาปรับเกินกวารอยละ 10 ของวงเงินจาง
ตามสัญญา และคาดวาผูรับจางจะไมสามารถสงมอบงานไดทันภายในระยะเวลาท่ีขอกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปและ
ขอขยายระยะเวลาเบิกจายงบประมาณ ใหหนวยงานสามารถพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงได 
เพ่ือเปนการปองกรณีผูรับจางไมสามารถสงมอบงานไดทันตามระยะเวลาท่ีขอกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปและขอ
ขยายระยะเวลาเบิกจายงบประมาณ และเงินงบประมาณตองนําสงคืนแผนดิน ทําใหหนวยงานอาจตองรับผิดชอบ
วงเงินตามสัญญา หรือถูกผูรับจางฟองรองได  

  5.2 รายงานความคืบหนาในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ไดชี้แจงกระบวนการติดตามความคืบหนาในการจัดหา
รูปแบบรายการและประมาณราคาคาท่ีดินและสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน และขอใหหนวยงานผูรับผิดชอบนําเสนอตอท่ีประชุมตามลําดับ ดังนี้ 
  1.วิทยาลัยชางศิลป 
    นายจรัญ หนองบวั ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลป ไดชี้แจงผลการดําเนินการจัดหารูปแบบรายการ
และประมาณราคาท่ีดินและสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยชางศิลป จํานวน 3 รายการ 
ประกอบดวย  
   - ปรับปรุงหองเรียนอาคารพ้ืนฐานศิลปะ  ขณะนี้รูปแบบรายการและประมาณราคาเสร็จ
เรียบรอยและลงนามในแบบรูปรายการและประมาณราคาเรียบรอยแลว 
                      - ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา ขณะนี้รูปแบบรายการและประมาณราคาเสร็จเรียบรอย  
และลงนามในแบบรูปรายการและประมาณราคาเรียบรอยแลว 
   - ปรับปรุงทางเดินและสิ่งปกคลุมทางเดิน ขณะนี้รูปแบบรายการและประมาณราคาเสรจ็
เรียบรอยและลงนามในแบบรูปรายการและประมาณราคาเรียบรอยแลว 
  2.วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุร ี
  นางขวัญใจ พิมพิมล ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี ไดชี้แจงผลการดําเนินการจัดหา
รูปแบบรายการและประมาณราคาท่ีดินและสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยชางศิลป
สุพรรณบุร ีจํานวน 2 รายการ ประกอบดวย  
  -  กอสรางอาคารศูนยการเรียนรูศิลปวัฒนธรรม ขณะนี้รูปแบบรายการเสร็จเรียบรอยแลว อยู
ระหวางการทําประมาณราคากลาง จากสํานักสถาปตยกรรม ซ่ึงไดดําเนินงานได 30% คาดวาจะเสร็จทันเดือน
มกราคม 2563 
  - ปรับปรุงหองพักครูภาควิชาศึกษาท่ัวไป ขณะนี้รูปแบบรายการเสร็จเรยีบรอยแลว และมีการ
ประชุมกําหนดรางขอบเขตของงานในวันท่ี 9 มกราคม 2563 
  3. คณะศิลปวิจิตร 
  ผศ.เดน หวานจริง คณะศิลปวิจิตร ไดชี้แจงผลการดําเนินการจัดหารูปแบบรายการและประมาณ
ราคาท่ีดินและสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะศิลปวิจิตร รายการปรับปรุงหองเรียนบรรยาย
รวม ขณะนี้อยูระหวางนําตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางเผยแพรในหนวยงานของรัฐ 
เพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการ ลงวันท่ี 10 มกราคม 2563 คาดวาจะทํารายงานขอจางและแตงตั้ง

 
 



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผูควบคุมงาน และการ
จัดทําประกาศพรอมเอกสารประกวดราคาฯ ในชวงวันท่ี 16 มกราคม 2563 
  4. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร ี
  นายเชาวนาท เพ็งสุข ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ไดชี้แจงผลการดําเนินการจัดหา
รูปแบบรายการและประมาณราคาท่ีดินและสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี จํานวน 4 รายการ ดังนี้ 
  - กอสรางอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ขณะนี้รอรูปแบบรายการและรอดําเนินการ
จัดทําราคากลางจากสานักสถาปตยกรรม (เนื่องจากมีการปรับรูปแบบรายการเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงสรางระบบ
ไฟฟาภายในอาคาร) 
  -  ปรับปรุงหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ขณะนี้รูปแบบราคากลางรายการ
เรียบรอยแลว ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลางทองถ่ินและไดราคากลางทองถ่ินเรียบรอยแลว 
อยูระหวางจัดเตรียมเอกสารเพ่ือดําเนินการประกาศจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุในปงบประมาณ พ.ศ.2563 
  - กอสรางรั้ววิทยาลัยดานทิศเหนือ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ขณะนี้รูปแบบราคากลางรายการ
เรียบรอยแลว ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลางทองถ่ินและไดราคากลางทองถ่ินเรียบรอยแลว 
อยูระหวางจัดเตรียมเอกสารเพ่ือดําเนินการประกาศจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุในปงบประมาณ พ.ศ.2563 
  - กอสรางเวทีกลางแจง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรุ ีขณะนี้รอรูปแบบรายการและรอดําเนินการจัดทํา
ราคากลางจากสานักสถาปตยกรรม (เนื่องจากมีการปรับรูปแบบรายการใหมใหมีความพอดีกับพ้ืนท่ีในการจัดตั้งเวที) 
  5.วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 
  นางอารีย สีลาพันธ ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช ไดชี้แจงผลการดําเนินการจัดหา
รูปแบบรายการและประมาณราคาท่ีดินและสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยชางศิลป
นครศรีธรรมราช จํานวน 6 รายการ ดังนี้ 
   - ปรับปรุงภูมิทัศน 
   - ขุดเจาะบอบาดาลพรอมติดตั้งเครื่องกรองและปมน้ํา จํานวน 1 จุด 
    - ปรับปรุงอาคารเรียนเครื่องเคลือบดินเผา 
   - ปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ 
   - ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค 
   - ปรับปรุงอาคารหอพักหญิง 
  รายการสิ่งกอสรางท้ัง 6 รายการ มีความพรอมท้ังรูปแบบรายการและราคาประมาณการ (BOQ) 
ในสวนของการประเมินราคากลางทองถ่ิน ไดรับราคาประเมินเรียบรอยแลว อยูระหวางการแบงงวดงานจากสํานัก
สถาปตยกรรม 
  6. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 
  นางจุติณัฏฐ วงศชวลิต แทนผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม ไดชี้แจงผลการดําเนินการ
การจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาท่ีดินและสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัย
นาฏศิลปเชียงใหม จํานวน 2 รายการ ดังนี้ 
   - กอสรางอาคารวิทยบริการ ขณะนี้จัดทํางานระบบไฟฟา (ดําเนินการแลวเสร็จ 80-85%) 
งานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม (ดําเนินการแลว 100%) หากดําเนินการเสร็จท้ังงานระบบไฟฟาและงานสถาปตยกรรม
และวิศวกรรมแลว ทางสํานักสถาปตยกรรมจะเสนอรูปแบบรายการ เพ่ือเสนอรับรองแบบและรูปแบบรายการตอไป  
(คาดวาจะเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ 2563)    
  - กอสรางเวทีกลางแจง ขณะนี้ดําเนินการออกแบบเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางจัดทํารูปแบบ
รายการ (70%) คาดวาจัดทํารูปแบบรายการได 100% ภายใน 2 อาทิตย ประมาณ 24 มกราคม 2563 และ
จัดทําราคากลาง (คาดวาจะเสร็จสิ้นเดือน มกราคม 2563) 

 
 



 
  7.วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 
  นางศิราภรณ ลินดาพรประเสริฐ แทนผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด ไดชี้แจงผลการ
ดําเนินการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาท่ีดินและสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด จํานวน 2 รายการ ดังนี้ 
  - ปรับปรุง ซอมแซม อาคารปฏิบัติการดนตรี ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณากําหนดราคากลาง
คาดวาจะดําเนินการข้ันตอนตอไป กลางเดือน มกราคม 2563 
  -  กอสรางเวทีกลางแจง ขณะนี้อยูระหวางรอแบบแปลนจากสาํนักสถาปตยกรรม 

  8.วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 
  นายจําเริญ แกวเพ็งกรอ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ไดชี้แจงผลการดําเนินการจัดหา
รูปแบบรายการและประมาณราคาท่ีดินและสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัย 
นาฏศิลปกาฬสินธุ จํานวน 4 รายการดังนี้  
  -  กอสรางอาคารชุด (บานพักครู) ขนาด 12 ยูนิต 
  -  ซอมแซมปรับปรุงรั้วพรอมปาย 
  -  สรางหองน้ํากลางแจง 
  -  กอสรางเวทีกลางแจง 
  รายการสิ่งกอสรางท้ัง 4 รายการ มีรูปแบบรายการเรียบรอยแลว อยูระหวางดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินราคากลางทองถ่ิน 
  9. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
  นางกัลยาณี  ยังสังข ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ไดชี้แจงผลการดําเนินการจัดหารูปแบบ
รายการและประมาณราคาท่ีดินและสิ่ งกอสรางประจําปงบประมาณ พ .ศ .  2563 ของวิทยาลัย 
นาฏศิลปพัทลุง จํานวน 2 รายการ ไดแก 
  - ปรับปรุงอาคารหอพักชาย ขณะนี้การดําเนินงานอยูระหวางการดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการ
ประเมินราคากลางทองถ่ิน 
  -  กอสรางเวทีกลางแจง วิทยาลัยฯ ขณะนี้รูปแบบรายการแลวเสร็จ การดําเนินการอยูในข้ันตอน
จัดทํารายละเอียด BOQ จากสํานักสถาปตยกรรม ซ่ึงคาดวาจะแลวเสร็จในวันท่ี 25 มกราคม 2563 และ 
รอดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบตอไป 
  10. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
  นายศิวพงศ ก้ังสกุล ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ไดชี้แจงผลการดําเนินการ
จัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาท่ีดินและสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัย 
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช จํานวน 5 รายการ ไดแก 
  -  ถมปรับท่ีดิน อยูในข้ันตอนดําเนินการทําราคากลางทองถ่ิน 
  -  ปรับปรุงอาคารเรียน 1 อยูในข้ันตอนการจัดทําราง TOR และจัดเตรียมเอกสารเพ่ือประกาศ  
e-bidding คาดวาจะดําเนินการประกาศไดในเดือนมกราคม 2563 
  -  ปรับปรุงหองประชุมอาคารวิทยบริการ อยูในข้ันตอนการจัดทําราง TOR และจัดเตรียมเอกสาร
เพ่ือประกาศ e-bidding คาดวาจะดําเนินการประกาศไดในเดือนมกราคม 2563 
  -  ปรับปรุงหองเรียนคอมพิวเตอรพรอมครุภัณฑประกอบ อยูในข้ันตอนจัดทําคําสั่งคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางทองถ่ิน และดําเนินการจัดทําราคากลางทองถ่ินตอไป   
  -  กอสรางเวทีกลางแจง อยูในข้ันตอนการทํารปูแบบรายการ 
 
 

 
 



  11.วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 
  นายวิฑูรย พูนสวัสดิ์ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฎศิลปอางทอง ไดชี้แจงผลการดําเนินการจัดหา
รูปแบบรายการและประมาณราคาท่ีดินและสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัย 
นาฏศิลปอางทอง จํานวน 2 รายการ ไดแก 
  -  ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค ขณะนี้อยูในชวงจัดเตรียมเอกสารเพ่ือประกาศ e-bidding คาดวา
จะดําเนินการในชวงเดือนมกราคม 2563 
  -  กอสรางเวทีกลางแจง ขณะนี้รอแบบงานกอสรางจากสํานักสถาปตยกรรมท่ียังไมเสร็จสมบูรณ 
  12.วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
  นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ไดชี้แจงผลการดําเนินการ
จัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาท่ีดินและสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัย 
นาฏศิลปนครราชสีมา จํานวน 3 รายการ ไดแก 
  -  ปรับปรุงหอพักหญิง มีแบบรปูรายการท่ีลงนาม เรียบรอยแลว 
  -  กอสรางโรงจอดรถ อยูระหวางการตรวจสอบความเรียบรอยของแบบรูปรายการ คาดวาจะลง
นามเรียบรอยภายในเดือนมกราคม 2563   
  -  กอสรางเวทีกลางแจง มีแบบรปูรายการท่ีลงนาม เรียบรอยแลว 
  13.วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
  นางพีรานุช รุงศรี ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ไดชี้แจงผลการดําเนินการจัดหารูปแบบ
รายการและประมาณราคาท่ีดินและสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
จํานวน 2 รายการ ไดแก 
  -  กอสรางอาคารเก็บเครื่องแตงกายโขนละคร เครื่องดนตรี ,วัสดุอุปกรณประกอบการแสดง ขณะนี้
ไดผูรับจาง บริษัท สราวุธ แอนด สามอนงค พรอพเพอรตี้ จํากัด วงเงิน 10,955,772.- บาท (สิบลานเกาแสนหา
หม่ืนหาพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบสองบาทถวน) 
  -  กอสรางเวทีกลางแจง ขณะนี้อยูระหวางคํานวณราคากลางจากสํานักสถาปตยกรรม กรม
ศิลปากร 
  14. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุร ี
  ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ไดชี้แจงผลการดําเนินการจัดหา
รูปแบบรายการและประมาณราคาท่ีดินและสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลป
จันทบุรี รายการกอสรางเวทีกลางแจง ขณะนี้ไดแบบรูปรายการและประมาณราคาเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 9 
มกราคม 2563 ขณะนี้อยูในระหวางสํานักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี ประมาณราคาทองถ่ิน คาดวาจะ
แลวเสร็จและประกาศเชิญชวนไดภายใน มกราคม 2563 
  14.วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
  นางสิริลักษณ ดุริยประณีต ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ไดชี้แจงผลการดําเนินการ
จัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาท่ีดินและสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัย 
นาฏศิลปสุพรรณบุรี รายการกอสรางเวทีกลางแจง ขณะนี้อยูในชวงจัดเตรียมเอกสารเพ่ือประกาศ e-bidding  
คาดวาจะดําเนินการในชวงมกราคม 2563   
  มติท่ีประชุม 
  1. มอบหมายใหทุกหนวยงานเรงดําเนินการติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคาท่ีดินและ
สิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหแลวเสร็จทันเพ่ือใหสามารถเตรียมเขาสูกระบวนการจัดซ้ือจัดจางได
ทันตามมาตรการฯกําหนด 
  2. ใหหนวยงานรายงานความกาวหนาในการติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคาท่ีดินและ
สิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พรอมปญหาอุปสรรค มายังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เพ่ือใหสถาบันฯ

 
 



ชวยเรงดําเนินการติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคา จากหนวยงานท่ีออกแบบรูปแบบรายการและ
ประมาณราคาตอไป 
  3. ในการประชุมเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณในครั้งตอไป ขอใหหนวยงานในสังกัดจัดทํา
ขอมูลแผนการเตรียมการจัดซ้ือจัดจางรายการท่ีดินและสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทาง
การปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียมการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือใหสามารถแสดงถึงความกาวหนาในการเรงรัดดําเนินการจัดซ้ือจางของหนวยงาน  
  4. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป อาจพิจารณาสงวนสิทธิ์สําหรับรายการงบลงทุนคาท่ีดินและ
สิ่งกอสรางท่ีไมมีความพรอมและไมสามารถจัดซ้ือจัดจางไดทันตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแนวทางการบริหาร
งบประมาณ ป 2563 ได โดยอาจพิจารณาพับรายการเพ่ือเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดําเนินการในรายการท่ีมี
ความพรอม ความเหมาะสม และมีความจําเปนตอไป 

  5.3 สรุปผลการเบิกจายโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ขอมูลจากระบบ GFMIS ณ วันท่ี 10 ม.ค. 2563) 
  นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ไดชี้แจงการติดตามผลการเบิกจายงบประมาณงบเงิน
อุดหนุน โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งบประมาณ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖2 ไปพลางกอนงวดท่ี 1 โดยสามารถสรุปภาพรวมของการเบิกจาย ณ วันท่ี 10 มกราคม 
2563 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังสิ้น 40,420,000 บาท (สี่สิบลานสี่แสนสองหม่ืนบาทถวน) โดยมีผลการ
ดําเนินการ ดังนี้ 
  (1) คาจัดการเรียนการสอน ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 28,683,600 บาท  
       - จองเงินในระบบ / ทําสัญญา / สั่งซ้ือ เปนเงิน 977,356.05 บาท 
       - เบิกจายสะสม เปนเงิน 9,375,458.06 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เปนเงิน 18,330,785.89 บาท  
  (2) คาหนังสือเรียน ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 4,912,000บาท 
       - เบิกจายสะสม เปนเงิน 1,680,849.5 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เปนเงิน 3,231,150.5 บาท  
  (3) คาอุปกรณการเรียน ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 2,567,000 บาท 
      - เบิกจายสะสม เปนเงิน 1,374,595 บาท 
      - งบประมาณคงเหลือ เปนเงิน 1,192,405 บาท  
  (4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 4,257,400 บาท 
      - จองเงินในระบบ / ทําสัญญา / สั่งซ้ือ เปนเงิน 40,106.4 บาท 
      - เบิกจายสะสม เปนเงิน 868,485.18 บาท 
      - งบประมาณคงเหลือ เปนเงิน 3,348,808.42 บาท 
  มติท่ีประชุม   
  1. รับทราบ  
  2. ใหทุกหนวยงานเรงรัดดําเนินกิจกรรม จัดซ้ือจัดจาง และเบิกจายใหเปนไปตามมาตรการท่ี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กําหนด ตอไป 
  3. ใหกองนโยบายและแผน ดําเนินการสํารวจเงินเหลือจายจากการจัดซ้ือจัดจางคาหนังสือเรียน 
คาอุปกรณการเรียน และคาเครื่องแบบ และใหหนวยงานยืนยันยอดเงินเหลือจายคงเหลือจากการดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจางดังกลาว เพ่ือใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กําหนดแนวทางในการบริหารงบประมาณเหลือจายตอไป 
 
 
 

 
 



 
  5.4 ติดตามผลการเบิกจายคาสาธารณูปโภคประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                          นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ไดชี้แจงตอท่ีประชุมรับทราบตามรายละเอียดรายการติดตาม
การเบิกจายคาสาธารณูปโภคประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
   มติท่ีประชุม 
                    1. รับทราบผลการเบิกจายคาสาธารณูปโภคของหนวยงานในสังกัด 
  2. มอบหมายใหหนวยงานในสังกัดเบิกจายงบประมาณคาสาธารณูปโภค ใหครบจากแหลง
งบประมาณท้ัง 3 แหลงงบประมาณ ไดแก งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน และเงินรายได 
  3. มอบหมายฝายเลขานุการฯ จัดทําขอมูลเปรียบเทียบ กรอบวงเงินงบประมาณคาสาธารณูปโภคท่ีสามารถ
จัดสรรใหหนวยงานในสังกัดไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  กับ วงเงินท่ีหนวยงานไดเบิกจายคาสาธารณูปโภค ไปแลว เพ่ือใชเปน
ขอมูลในการติดตามการใชจายคาสาธารณูปโภคในการประชุมครั้งถัดไป 

   5.5 ติดตามผลการเบิกจายเงินรายไดประจําเดือน มกราคม 2563 
นายวิชิต  เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ไดชี้แจงรายละเอียดการติดตามการเบิกจายเงินรายได

ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2562 ของหนวยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ตั้งแต เดือนตุลาคม 2562 ถึง  
วันท่ี 17 มกราคม 2563 โดยแสดง ขอมูลการใชจายงบประมาณเงินรายได ของหนวยงานในสังกัด ฯ 
ประกอบดวย    

 - ความสามารถในการหารายได โดยแสดงขอมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต เดือนตุลาคม 2562 
ถึง วันท่ี 17 มกราคม 2563 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายไดท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติ    

- การใชจายงบประมาณเงินรายได โดยแสดงขอมูลยอดรายจายจริงสะสมตั้งแต เดือนตุลาคม 
2562 ถึง วันท่ี 17 มกราคม 2563 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายไดท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติ     

- การใชจายงบประมาณเงินรายได โดยแสดงขอมูลยอดรายจายจริงสะสมต้ังแต เดือนตุลาคม 
2561 ถึง วันท่ี 17 มกราคม 2563 เปรียบเทียบกับแผนการใชจายงบประมาณเงินรายไดท่ีหนวยงานเสนอตอ
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ใหอนุมัติแผนการใชจายเงินรายไดป 2563 โดยมีรายละเอียดผลการเบิก
จายเงินรายได ของหนวยงานในสังกัด ประกอบดวย 

 1. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได ณ วันท่ี 17 มกราคม 2563 ท้ังสิ้น 26,641,930 บาท 
(ยี่สิบหกลานหกแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันเการอยสามสบิบาทถวน) คิดเปนรอยละ 29.35 

 2. มีการเบิกจายงบประมาณเงินรายได ณ วันท่ี 17 มกราคม 2563 ท้ังสิ้น 12,704,428 บาท   
คิดเปนรอยละ 13.99 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       มติท่ีประชุม  
                       มอบหมายใหทุกหนวยงานเรงรัดเบิกจายเงินรายไดใหเปนไปตามแผน  



 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)    
   6.1 ซักซอมความเขาใจการบริหารงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  

 นายวิชิต  เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ไดชี้แจงรายละเอียดการซักซอมความเขาใจการบริหาร
งบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยตามท่ีสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปมีมติมอบหมายให
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการซักซอมความเขาใจการบริหารงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ใหกับหนวยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดมีความเขาใจ สามารถดําเนินการบริหารจัดการเงิน
รายไดอยางมีประสิทธิภาพและถือปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน นั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจึงไดจัดทํา
รายละเอียดการซักซอมความเขาใจการบริหารงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้ึนโดยมี
สาระสําคัญดังนี้  

  1. ระบบการจัดทํางบประมาณเงินรายได ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
  1.1 ในปจจุบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จัดทํางบประมาณเงินรายไดแบบมุงเนนผลงานตาม

ยุทธศาสตร (Strategic Performance – Based Budgeting) ซ่ึงตองมีการจัดทําคําของบประมาณเงินรายได รวมถึงการ

บริหารงบประมาณเงินรายไดท่ีตองมีความสอดคลองกับภารกิจและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันฯ โดยพิจารณาถึง

ยุ ทธศาสตร  ความเหมาะสมของภารกิจ และเป าหมายในการดํ าเนิ นงานท่ี เป นผลลัพธ เชิ งรู ปธรรม  

มีดัชนีวัดได และมุงสนับสนุนกิจกรรมท่ีไมไดรับงบประมาณแผนดินหรือไดรับงบประมาณไมเพียงพอ  

  1.2 วงเงินท่ีนํามาจัดทําเปน กรอบวงเงินงบประมาณรายไดประจําป มาจากประมาณการรายรับของ
หนวยงานท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดในปงบประมาณ ท่ีจะขอใชจายงบประมาณ โดยมาจาก เงินรายไดตามขอบังคับเงินรายได
ฯ ขอ 9 (1) (2) (11) 
  1.3. คําขอใชงบประมาณ มาจาก ความตองการของหนวยงาน ท่ีความสอดคลองกับภารกิจและ

ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันฯ และเปาหมายในการดําเนินงานท่ีเปนผลลัพธเชิงรูปธรรม มีดัชนีวัดได และมุงสนับสนุน

กิจกรรมท่ีไมไดรับงบประมาณแผนดินหรือไดรับงบประมาณไมเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีการกําหนดเง่ือนไขการใชจาย ท่ี

ตองกันเงินไวสําหรับ เปนคาสาธารณูปโภค และงบสํารองจาย ท่ีหนวยงานตองจัดไวตามเง่ือนไข ท่ีกําหนด 

  1.4 การอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได มีข้ันตอนในการพิจารณารายละเอียดของการขอใช
วงเงินเบื้องตน จากคณะกรรมการบริหารเงินรายได และเม่ือผานการพิจารณาใหความเห็นจากคณะกรรมการฯ แลว 
สถาบันฯ จะนําเสนอกรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได เพ่ือใหสภาสถาบัน ฯ พิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเงิน
รายไดประจําป และมอบอํานาจใหอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป อนุมัติแผนการใชจายเงินรายได ตอไป 
  2. การบริหารเงินรายไดประจําปงบประมาณ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
  2.1. การใชจายเงินงบประมาณเงินรายได ของหนวยงานในสังกัดตามกรอบวงเงินท่ีสภาสถาบัน ฯ 
อนุมัติ ตองเสนอแผนการใชจายเงินรายได ตอสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เพ่ือใหอธิการบดี เปนผูอนุมัติแผนการใชจายเงิน 
โดยการใชจายเงินรายไดประจําป ตองเปนไปตามกรอบวงเงิน และรายการภายใตแผนการใชจายเงินรายไดท่ีอธิการบดี
อนุมัติ   
  2.2 ตามขอบังคับวาดวยรายไดและการบริหารเงินรายได พ.ศ. 2562 ขอ 24 กําหนดให เม่ือสิ้น
ปงบประมาณ หากหนวยงานมิไดเบิกจายเงินรายไดตามรายการท่ีกําหนดไวในเอกสารงบประมาณเงินรายไดประจําป 
(แผนการใชจายงบประมาณเงินรายได) และไมไดกอหนี้ผูกพันท่ีจําเปนตองเบิกจาย ถามีงบประมาณคงเหลืออยู ใหโอน
เงินคงเหลือดังกลาวเปนเงินสะสมของสถาบันฯ  
  2.3 ในการขอใชเงินสะสม ตามขอบังคับวาดวยเงินรายไดฯ ขอ ๙ (๑๐) หนวยงานจะสามารถขอใช
เงินสะสม ไดในกรณีมีความจําเปนตองใช หรือกอหนี้ผูกพันโดยเร็ว หากไมดําเนินการจะกอใหเกิดความเสียหายแก
ราชการ โดยสวนราชการไมสามารถปรับแผนปฏิบัติการหรือแผนการใชจายเงินรายได หรือ ปรับแผนปฏิบัติการหรือ



แผนการใชจายเงินรายไดแลว แตงบประมาณไมเพียงพอ โดยการขอใชจายเงินสะสมตองไดรับอนุมัติจากสภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป เทานั้น  
  กรณี ขอ ๒.3 นี้ มีขอสังเกต คือ หากมีหนวยงานใชเงินรายไดเกินกวากรอบท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติ ก็
คือการใชเงินสะสม โดยไมไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันฯ ซ่ึงถือเปนการใชจายเงินโดยหนวยงานไมมีอํานาจ และเปนการ
ดําเนินการท่ีผิดวินัยทางการเงินและการคลัง  
  ท้ังนี้ เพ่ือเปนการแกไขปญหา ขอผิดพลาดท่ีอาจทําใหหนวยงานใชเงินเกินกวากรอบท่ีสภาสถาบันฯ 
อนุมัติ อันมีสาเหตุมาจาก การประมาณการจัดเก็บรายไดสูงกวาความสามารถในการหารายไดจริง หรือ การปรับเปลี่ยน
นโยบาย กฎ ระเบียบ ท่ีสงผลใหหนวยงานเก็บรายไดลดลงจากกรอบรายไดท่ีประมาณการไว หนวยงานสามารถขอปรับ
ลดกรอบวงเงินรายไดลงไดตามขอบังคับวาดวยเงินรายไดฯ ขอ ๒๐ โดยแสดงเหตุผลความจําเปนท่ีตองปรับลดวงเงิน
งบประมาณรายไดประจําป เสนอใหอธิการบดีดําเนินการอนุมัติและเสนอคณะกรรมการเงินรายไดใหความเห็นกอน
รายงานใหสภาสถาบันฯ รับทราบตอไป 
  สําหรับการดําเนินการปรับลดกรอบวงเงิน เม่ือหนวยงานไดรับความเห็นชอบใหปรับลดกรอบ
วงเงินแลว หนวยงานจะตองดําเนินการจัดทําแผนการใชจายเงินรายไดตามกรอบวงเงินท่ีปรับลด เสนอตออธิการบดี
เ พ่ืออนุ มั ติแผนการใชจ ายเ งินรายได  ท้ังนี้  ในการจัดทําแผนการใชจ ายเ งินรายไดตามกรอบวงเ งิน ท่ี 
ปรับลด หนวยงานตองดําเนินการปรับลดตามสัดสวน ท่ีกําหนดไวในเง่ือนไขของการจัดทํางบประมาณเงินรายได
ดวย เชน การปรับลด วงเงินสํารองจาย ท่ีกําหนดไวไมนอยกวา รอยละ ๕ แตไมเกินรอยละ 10 ตามกรอบวงเงิน
รายได หนวยงานควรมีการปรับลดวงเงินสํารองจายลงดวย เพ่ือ กรณีท่ีมีการใชจายเงิน ณ สิ้นปงบประมาณ ไมได
ตามวงเงินท่ีกําหนดไวในแผนการใชจายเงินรายไดและตองมีการนําสงเงินท่ีคงเหลือเปนเงินสะสม กรอบวงเงินท่ีตอง
นําสงเปนเงินสะสมจะไมคลาดเคลื่อน 
  2.4 วงเงินรายไดตามขอบังคับวาดวยเงินรายไดฯ ขอ ๙ (1) (2) และ (11) ท่ีหนวยงานจัดเก็บไดสูง
เกินกวากรอบวงเงินท่ีหนวยงานประมาณการรายรับไวในระหวางปงบประมาณนั้นๆ อาจมีปจจัยท่ีทําใหหนวยงาน
จัดเก็บไดสูงกวากรอบวงเงินท่ีประมาณการรายรับไวหลายกรณี โดยวงเงินท่ีจัดเก็บสูงกวากรอบวงเงินท่ีประมาณการไว
และไดรับอนุมัติกรอบวงเงินนั้นจากสภาสถาบันฯ โดยหนวยงานไมไดนํามาจัดทําเปนงบประมาณรายจายประจําป ถือ
เปนเงินรายไดสะสมตามขอบังคับวาดวยเงินรายไดฯ ขอ ๙ (11)   
  ท้ังนี้ หากหนวยงานมีเหตุผลความจําเปน หรือตองกอหนี้ผูกพันโดยเร็ว อาจสามารถดําเนินการขอใช
เงินสะสมนี้ ตามขอ 2.3 ขางตนได  
  2.5 ในการบริหารงบประมาณเงินรายได หากมีความจําเปนตอง มีการโอนเงินระหวางงบรายจาย 
หรือ เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ในงบลงทุน เชน คาครุภัณฑ หรือ ท่ีดินสิ่งกอสราง หนวยงานไมมีอํานาจท่ีจะ
ดําเนินการได เวนแต ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปแลว โดยเม่ืออธิการบดีอนุมัติแลว ตอง
รายงานใหสภาสถาบันฯ รับทราบดวย 
  2.6 วงเงินสํารองจายตามแผนการใชจายเงินรายได เปนวงเงินท่ีกําหนดไวตามแนวทางในการ
จัดทํางบประมาณเงินรายได โดยมีการกําหนดไวไมนอยกวารอยละ ๕ แตไมเกินรอยละ 10 ตามกรอบวงเงินรายได 
เพ่ือสําหรับหนวยงานบริหารจัดการ ในกรณีมีความจําเปนตองใช หรือกอหนี้ผูกพันโดยเร็ว หากไมดําเนินการจะ
กอใหเกิดความเสียหายแกราชการ โดยสวนราชการไมสามารถปรับแผนปฏิบัติการหรือแผนการใชจายเงินรายได 
หรือ ปรับแผนปฏิบัติการหรือแผนการใชจายเงินรายไดแลว แตงบประมาณไมเพียงพอ ซ่ึงมีความคลายคลึงกับเงิน
สะสม เพียงแตในกรณีการใชเงินสํารองจาย นั้น หากหนวยงานมีความตองการใชจายเงิน อยูภายในวงเงินท่ีไมเกิน
กวา วงเงินสํารองจายท่ีกันไว สามารถดําเนินการไดโดยมีความคลองตัว และสะดวกรวดเร็วกวาการขอใชจายเงิน
สะสม ท้ังนี้ การใชเงินสํารองจาย สามารถดําเนินการไดโดย ตองไดรับอนุมัติจาก อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป ในการปรับแผนการใชจายเงินจากเงินสํารองจายเพ่ือใชจายในกิจกรรม รายการท่ีตองการดําเนินการ เทานั้น 
หากหนวยงานดําเนินการใชจายเงินสํารองจายโดยไมไดรับอนุมัติจากอธิการบดี จะมีผล ในกรณีท่ีมีการใชจายเงิน ณ 
สิ้นปงบประมาณ ไมไดตามวงเงินท่ีกําหนดไวในแผนการใชจายเงินรายไดและตองมีการนําสงเงินท่ีคงเหลือเปนเงิน

 
 



สะสม กรอบวงเงินท่ีตองนําสงเปนเงินสะสมอาจเกิดความคลาดเคลื่อน ได และถือเปนการดําเนินการท่ีผิดวินัยทาง
การเงินการคลัง ท่ีดําเนินการใชจายโดยไมมีอํานาจในการใชจายเงิน  
  2.7 ตามขอบังคับวาดวยเงินรายไดฯ ขอ 22 กําหนดใหหากหนวยงานมีคาใชจายท่ีเกิดข้ึนใน
ปงบประมาณใด ใหเบิกจายงบประมาณรายจายเงินรายไดในปงบประมาณนั้น แตถามีเหตุผลและความจําเปนตอง
เบิกจายขามปปงบประมาณ ใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น หากหนวยงานมีความจําเปนตองกันเงิน
งบประมาณจากเงินรายไดไวเบิกจายเหลื่อมป ตองดําเนินการเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ กอนสิ้นปงบประมาณ 

  3. การติดตามและรายงานผลการใชจายเงินรายได ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
  จากขอมูล ในการบริหารงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีพบวามีผลการ
ดําเนินงานและปญหาอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน ดังนั้น เพ่ือเปนกันปองกันการเกิดปญหา 
อุปสรรค ในการบริหารงบประมาณเงินรายไดในปงบประมาณถัดไป กระบวนการติดตามและรายงานผลการใช
จายเงินรายไดจึงมีความสําคัญในการปองกันการเกิดปญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได
โดยระบบติดตามและรายงานการใชจายเงินรายไดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีดังนี้ 
  3.1 การรายงานตามขอบังคับวาดวยเงินรายไดฯ หมวด 7 การทําบัญชีและรายงานการเงิน  
ขอ 33 กําหนดให ทุกหนวยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปตองจัดทํารายงานการเงินประจําเดือนเสนอ
อธิการบดีภายในเดือนถัดไปทุกเดือน และเม่ือสิ้นปงบประมาณ ใหสํานักงานอธิการบดีจัดทํารายงานการเงิน
ประจําปเสนออธิการบดีภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ 
  3.2 การรายงานผลการใชจายเงินรายได ประจําเดือนตอคณะกรรมการกํากับติดตาม เรงรัด การ
ใชจายงบประมาณ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด โดยฝายติดตามและประเมินผล กอง
นโยบายและแผน ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการกํากับติดตาม เรงรัด การใชจายงบประมาณ ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ไดกําหนดรูปแบบในการติดตามและรายงานผลขอมูลการเบิกจายเงินรายได ประจําเดือน ของ
หนวยงานในสังกัด ดังนี้ 

  - ความสามารถในการหารายได โดยแสดงขอมูลยอดรายรับจริงสะสมของแตละเดือน 
เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายไดท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติ    

- การใชจายงบประมาณเงินรายไดตามแผนการใชจายเงินรายได โดยแสดงขอมูลยอดรายจายจริง
สะสมของแตละเดือน เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายไดท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติ     
   - การใชจายงบประมาณเงินรายไดตามแผนการใชจายเงินรายได โดยแสดงขอมูลยอดรายจายจริง
สะสมของแตละเดือน เปรียบเทียบกับแผนการใชจายงบประมาณเงินรายไดท่ีไดรับอนุมัติจากอธิการบดีสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป  
 

มติท่ีประชุม   
1. รับทราบแนวการบรหิารงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563   
2. ใหหนวยงานในสังกัดถือปฏิบัติตามแนวทางการบริหารเงินรายไดป 2563 อยางเครงครัดตอไป 

 

  เลิกประชุม  เวลา 14.00 น. 

 

 

      นายอดุลย เจียวหวยขาน    ผูสรุปการประชุม 

                                                         นายวิชิต   เพ็ชรดี              ผูตรวจสรุปการประชมุ 

 
 



 

 

 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม 

- ไม่มี -  
 



 

 

 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่เสนอในที่ประชมุทราบ 
 4.1 หลักเกณฑ์และเงือ่นไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.  2562 ไปพลางก่อน (เพิม่เติม) 
 









 

 

 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่เสนอในที่ประชมุทราบ 
 4.2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563) 



งบรายจ่าย
ตัวเลขการจัดสรร
งบประมาฯสไตร

มาสที่ 1-4 ปีงบ 63

ตัวเลขการจัดสรร
งบประมาณ งวดที่ 1 

(ไตรมาส 1-2) 
(งบประมาณ พ.ศ.

2562 ไปพลางก่อน)

PO
เบิกจ่าย ณ 10 

ก.พ.2563

ร้อยละเบิกจ่ายเทียบ
ข้อมูลการจัดสรรไตร

มาส1-2 ปีงบ 63

ร้อยละเบิกจ่ายเทียบ
ข้อมูลการจัดสรรไตร

มาส1-4 ปีงบ 63

ร้อยละเบิกจ่ายเทียบ
เป้าปี 2562 (ข้อมูล ณ
 วนัที่ 12 ก.พ.2562)

งบบุคลากร 575.6942 283.1929 191.3008 67.55 33.23 33.73

งบด าเนินงาน 40.7823 18.3465 0.8943 11.2120 61.11 27.49 32.31

งบลงทุน 465.1236 74.8760 0.0000 63.1192 84.30 13.57 14.47

 - ครุภัณฑ์ 150.8995 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 30.88

 - ที่ดินสิง่ก่อสร้าง 314.2241 74.8760 0.0000 63.1192 84.30 20.09 8.37

งบอุดหนุน 104.3548 54.9475 1.1091 26.8818 48.92 25.76 24.78

งบรายจ่ายอ่ืน 96.3121 31.7453 0.5217 12.8844 40.59 13.38 19.39

รวม 1,282.2670      463.1082 2.5251 305.3982 65.95 23.82 24.19

หมายเหตุ

     2. เมือ่พจิารณาตัวเลขร้อยละการเบิกจา่ยวันท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2563 เทียบกบั 12 กมุภาพนัธ์ 2562 พบว่าสถาบันฯมีผลการเบิกจา่ยใกล้เคียงกบัช่วงเดียวกนัในปีกอ่นหน้า

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563                             

 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ข้อมูล ณ 10 มกราคม  2563

     1.  ผลการเบิกจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ขอ้มูล ณ วันท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2563 เทียบตัวเลขการจดัสรรงบประมาณไตรมาสท่ี 1-2 (งบประมาณ พ.ศ.2562
 ไปพลางกอ่น)   เท่ากบัร้อยละ 65.95 แบ่งเป็น งบบุคลากร ร้อยละ 67.55  งบด าเนินงานร้อยละ 61.11 งบลงทุน ร้อยละ 84.30 งบอดุหนุน ร้อยละ 48.92 และงบรายจา่ยอืน่ร้อยละ 
40.59



 

 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
                     5.1  ติดตามความคืบหน้าเงนิกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 (ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563)   
 



ขอ้มลูความคบืหนา้ลา่สดุส าหรบัใช้

ในกาประชุมวนัที ่18 ม.ค. 2563

ขอ้มลูความคบืหนา้ลา่สดุส าหรบัใชใ้น

กาประชุมวนัที ่18 ก.พ. 2563

ส ำนักงำนอธกิำรบดี

ปรับปรุงหอศลิป์ (วงัหนำ้) สถำบนับณัฑติพัฒนศลิป์ 

แขวงพระบรมมหำรำชวงั เขตพระนคร 

กรุงเทพมหำนคร

1,820,000 ✓
สญัญาจา้ง 

13/2562
20 ม.ิย.62

บจก.สมารท์ 

แมททเีรยีล
บรษัิทจ ากัด กรุงเทพฯ

30 ส.ค.62-28 ธ.ค.

62
            1,837,500 3

งวดที ่1 : 30 ส.ค.62     

งวดที ่2 : 29 ต.ค.62   

งวดที ่3 : 28 ธ.ค.62

งวดที ่1 : 455,000        

งวดที ่2 : 546,000       

งวดที ่3 : 819,000

7013178441     1,820,000.00       819,000.00 เบกิจา่ยถงึงวดที ่2
เบกิจา่ยถงึงวดที ่2 ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่ง

ด าเนนิงานงวดสดุทา้ย

คณะศลิปศกึษำ

คำ่ตกแตง่ภำยใน ครุภัณฑป์ระกอบอำคำร และงำน

ระบบอำคำร คณะศลิปศกึษำ สถำบนับณัฑติพัฒน

ศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวดั

นครปฐม

43,531,045 ✓ 1/2562 5/ก.ค./2562
กจิกำรร่วมคำ้ 

บ.ีพ.ี
กจิกำรร่วมคำ้ กรุงเทพฯ

12/ก.ค./2562-10/

ก.ค./2562
       43,531,044.31 8

งวดที ่1: 25 ส.ค.62

งวดที ่2 : 9 ต.ค. 62

งวดที ่3 : 23 พ.ย.62

งวดที ่4 : 7 ม.ค. 63

งวดที ่5 : 21 ก.พ. 63

งวดที ่6 : 6 เม.ย. 63

งวดที ่7 : 21 พ.ค.63

งวดที ่8 : 10 ก.ค.63

งวดที ่1: 2176552.21

งวดที ่2 : 4353104.43

งวดที ่3 : 4353104.43

งวดที ่4 : 4353104.43

งวดที ่5 : 6529656.65

งวดที ่6 : 6529656.65

งวดที ่7 : 6529656.65

งวดที ่8 : 8706208.86

7013185876   43,531,044.31   21,765,522.16
เบกิจา่ยถงึงวดที ่4 นัดตรวจรับงวดที ่5 

ในวนัที ่29 มกราคม 2563

เบกิจา่ยถงึงวดที ่5 นัดตรวจรับงวดที ่6 ใน

วนัที ่28 กมุภาพันธ ์2563

คณะศลิปนำฏ

ดรุยิำงค์

 คำ่ตกแตง่ภำยใน ครุภัณฑป์ระกอบอำคำร และงำน

ระบบอำคำร คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์สถำบนับณัฑติ

พัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล 

จังหวดันครปฐม

38,546,500 ✓ 1/2562 25/ก.ค./2562
กจิกำรร่วมคำ้ 

บ.ีพ.ี
กจิกำรร่วมคำ้ กทม.

เริม่ 01/8/2562 

สิน้สดุ 31/07/2563
       38,546,372.20 8

งวดที ่1: 15 ก.ย.62   

งวดที ่2: 30 ต.ค. 62  

งวดที ่3: 14 ธ.ค. 62  

งวดที ่4 28 ม.ค. 63  

งวดที ่5 13 ม.ีค. 63  

งวดที ่6 27 เม.ย. 63  

งวดที ่7 11 ม.ิย. 63  

งวดที ่8 31 ก.ค. 63

งวดที ่1 : 1,927,318.61     

งวดที ่2 : 3,854,637.22     

 งวดที ่3 : 3,854,637.22     

 งวดที ่4 : 3,854,637.22    

 งวดที ่5 : 5,781,955.83     

 งวดที ่6 : 5,781,955.83     

  งวดที ่7 : 5,781,955.83   

   งวดที ่8 : 7,709,274.44

7013265267   38,546,372.20   25,055,141.93

เบกิจา่ยถงึงวดที ่2 ตรวจรับตกึงวดที ่3 

วนัพธุที ่8 มกราคม 2563 เวลา 15.00น.

 ณ หอ้งประชมุชัน้ 5 อาคารส านักงาน

อธกิารบด ี(ศาลายา)

เบกิจา่ยถงึงวดที ่3 ตรวจรับตกึงวดที ่4 

วนัพธุที ่22 มกราคม 2563 เวลา 14.00น.

 ณ หอ้งประชมุชัน้ 5 อาคารส านักงาน

อธกิารบด ี(ศาลายา)

วทิยำลัยนำฏศลิป
ปรับปรุงอำคำรดรุยิำงคไ์ทย วทิยำลัยนำฏศลิป 

ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวดันครปฐม
9,177,000 ✓ ค. 8/2562

บ.ทัศนพลดี

เวลลอปเมน้
บจก. นครปฐม

25 ม.ีค. - 20 ต.ค. 

2562
            9,177,000 4

งวดที ่1  : 8 พ.ย. 62

งวดที ่2  : 7 ม.ค. 63

งวดที ่3  : 7 ม.ีค. 63

งวดที ่4  : 6 เม.ย. 63

งวดที ่1  :  1,835,400

งวดที ่2  :  1,835,400

งวดที ่3  :  2,294,250

งวดที ่4  :  3,211,950

7012737481     9,177,000.00     9,177,000.00

การด าเนนิการปรับปรุงอาคารดรุยิางค์

ไทย ไมส่ามารถสง่มอบงานงวดที ่1-2 ได ้

 เนือ่งจากตดิเทศกาลมวีนัหยดุหลายวนั 

คนงานกลับภมูลิ าเนา งานกอ่สรา้งลา่ชา้

ไมต่อ่เนือ่ง / คาดวา่ผูรั้บจา้งจะสง่มอบ

งานในงวดที ่1-2 ประมาณสปัดาหท์ี ่3

ของเดอืนม.ค.2563 / เบกิจา่ย ภายใน

สปัดาหท์ี ่1 ของเดอืนก.พ.2563

คาดวา่ผูรั้บจา้งจะสง่มอบงานในงวดที ่1-3 

 ในวนัที ่7 มนีาคม 2563 / เบกิจา่ย 

ภายในวนัที ่18 มนีาคม 256

วทิยำลัยนำฏศลิป

นครศรธีรรมรำช

กอ่สรำ้งอำคำรดรุยิำงคไ์ทย 5 ชัน้ วทิยำลัยนำฏศลิป

นครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง

นครศรธีรรมรำช จังหวดันครศรธีรรมรำช 

งบประมำณทัง้สิน้ 105,000,000 บำท

ปี 2562 ตัง้บประมำณ  21,000,000 บำท

ปี 2563 ผกูพันงบประมำณ 40,000,000  บำท

ปี 2564 ผกูพันงบประมำณ   44,000,000 บำท

21,000,000 ✓ 4/2562 26-ก.พ.-62
บ.เกยีรตกิอ้งภพ

 จ ากัด

บจก.(บรษัิท

จ ากัด)
กรุงเทพฯ

1 ม.ีค. 62-- 3 ม.ค.

64
      92,627,718.86 17

งวดที ่1 : 29 พ.ค. 62    

 งวดที ่2 : 3 ก.ค. 62    

งวดที ่3 : 7 ส.ค. 62   

งวดที ่4 : 11 ก.ย. 62 

งวดที ่5 : 16 ต.ค. 62    

 งวดที ่6 : 20 พ.ย. 62   

 งวดที ่7 : 25 ธ.ค. 62   

งวดที ่8 : 29 ม.ค. 63 

งวดที ่9 : 4 ม.ีค. 63   

งวดที ่10 : 8 เม.ย. 63  

งวดที ่11 : 13 พ.ย. 63 

งวดที ่12 : 17 ม.ิย. 63 

งวดที ่13 : 22 ก.ค. 63  

งวดที ่14 : 26 ส.ค. 63 

งวดที ่15 : 30 ก.ย. 63

งวดที ่16 : 4 พ.ย. 63  

งวดที ่17 : 3 ม.ค. 64

งวดที ่1 : 1,111,852.95  

งวดที ่2 : 2,310,646.75 

งวดที ่3 : 2,636,760.41  

งวดที ่4 : 3,288,987.74  

งวดที ่5 : 3,356,109.94  

งวดที ่6 : 3,356,109.94  

งวดที ่7 : 4,314,998.50  

งวดที ่8 : 4,314,998.50 

งวดที ่9 : 4,314,998.50 

งวดที ่10 :4,314,998.50 

งวดที ่11 : 4,314,998.50

งวดที ่12 :4,314,998.50 

งวดที ่13 : 6,232,775.61

งวดที ่14 : 6,232,775.61

งวดที ่15 : 9,445,052.27

งวดที ่16 : 14,383,328.32

งวดที ่17 : 14,383,328.32

7013046268   21,000,000.00       624,533.77

เบกิจา่ยงวดที ่6 เมือ่วนัที ่18 ธันวาคม 

2562 เป็นเงนิ 3,356,109.94 บาท 

ขณะนีผู้รั้บจา้งก าลังด าเนนิการกอ่สรา้ง

งานงวดที ่7 คาดวา่จะสามารถสง่งาน

งวดที ่7 ไดป้ระมาณปลายเดอืน มกราคม

 2563 และสามารถตรวจรับงานและ

เบกิจา่ยไดป้ระมาณตน้เดอืนกมุภาพันธ ์

2563  (สรุปการเบกิจา่ยขณะนีเ้บกิจา่ย

งวดที ่1-6 ไปแลว้เป็นเงนิ 

16,060,467.73 บาท)

เบกิจา่ยเงนิงวดที ่7 เมือ่วนัที ่4 กมุภาพันธ์

 2563 เป็นเงนิ 4,314,998.50 บาท 

ขณะนีผู้รั้บจา้งก าลังด าเนนิการกอ่สรา้ง

งานงวดที ่8

วทิยำลัยนำฏศลิป

อำ่งทอง
เวทสี ำเร็จรูป 653,056 ✓

เลขทีส่ญัญา 

6/2562
13-ส.ค.-62

บ.สมารท์ แมท 

ทเีรยีล จ ากัด
บรษัิท จ ากัด อา่งทอง 13 ส.ค. - 12 ก.ย.62 633,000 1 งวด 12-ก.ย.-62 633,000 7013360608        633,000.00       633,000.00

ผูรั้บจา้งไดแ้จง้วา่จะสง่มอบครุภัณฑไ์ม่

เกนิวนัที ่27 มกราคม 2563

ผูรั้บจา้งไดแ้จง้วา่เวทเีสร็จแลว้รอการ

ขนสง่จากประเทศจนีเนือ่งจากตอนนีต้ดิ

ปันหาเรือ่งไวรัสเลยท าใหก้ารขนสง่ลา่ชา้

กวา่ก าหนด

วทิยำลัยนำฏศลิป

กำฬสนิธุ์

ปรับปรุง/ซอ่มแซม/ตอ่เตมิอำคำรเอนกประสงค ์

วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอ

เมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวดักำฬสนิธุ์

6,200,000 ✓ ป01/2562 30 ส.ค 2562

หา้งหุน้สว่นพร

เจรญิการคา้

แอนดค์ลนีนิง่

นติบิคุคล กาฬสนิธุ์
30/ส.ค/2562 - 25 /

ก.พ/2563
            6,200,000 7

งวดที ่1: 16 ก.ย. 62

งวดที ่2 : 8 ต.ค. 62

งวดที ่3 : 13 พ.ย. 62

งวดที ่4 : 1 ธ.ค. 62

งวดที ่5 : 24 ธ.ค. 62

งวดที ่6 : 20 ม.ค. 63

งวดที ่7 : 25 ก.พ. 63

งวดที ่1: 620,000

งวดที ่2 : 775,000

งวดที ่3 : 1,240,000

งวดที ่4 : 620,000

งวดที ่5 : 775,000

งวดที ่6 : 930,000

งวดที ่7 : 1,240,000

7013456551     6,200,000.00     4,805,000.00

ตรวจรับงาน งวดที ่1,งวดที ่2 วนัที ่23 

ธ.ค 62 เบกิจา่ยงวดที ่1,งวดที ่2 วนัที ่8

 ม.ค.63 จ านวนเงนิ 1,359,000 บาท

เบกิจา่ยถงึงวดที ่2 งวดที ่3,งวดที ่4 อยู่

ระหวา่งเนนิการ

วทิยำลัยนำฏศลิป

กำฬสนิธุ์

ปรับปรุงอำคำรดนตร ี(อำคำรศรตีรัง) และภมูทัิศน ์

วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอ

เมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวดักำฬสนิธุ์

6,400,000 ✓ ป02/2562 25 ก.ย 2562

หา้งหุน้สว่น

จ ากัดเรอืนไทย 

105

นติบิคุคล กาฬสนิธุ์
25/ก.ย/2562 - 22/

ม.ีค/2563
6,400,000 7

งวดที ่1: 24 ต.ต. 62

งวดที ่2 : 23 พ.ย. 62

งวดที ่3 : 23 พ.ย. 62

งวดที ่4 : 22 ม.ค. 63

งวดที ่5 : 21 ก.พ 63 

งวดที ่6 : 15 ม.ีค. 63

งวดที ่7 : 22 ม.ีค 63

งวดที ่1: 640,000

งวดที ่2 : 640,000

งวดที ่3 : 640,000

งวดที ่4 : 640,000

งวดที ่5 : 1,280,000

งวดที ่6 : 1,280,000

งวดที ่7 : 1,280,000

7013634009     6,400,000.00     5,120,000.00

ตรวจรับงาน งวดที ่1,งวดที ่2 วนัที ่16 

ธ.ค 62 เบกิจา่ยงวดที ่1,งวดที ่2 วนัที ่8

 ม.ค.63 จ านวนเงนิ 1,280,000 บาท

เบกิจา่ยถงึงวดที ่2 งวดที ่3,งวดที ่4 อยู่

ระหวา่งเนนิการ

วทิยำลัยนำฏศลิป

พัทลงุ

 1. ชดุยักษ์พยำ วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ  ต ำบล

ควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวดัพัทลงุ

2. ชดุระบ ำวำนรพงศ ์วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ  

ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวดัพัทลงุ

1,977,750 ✓  28/2562  25 ก.พ. 62
 บรษัิท จัย

มาตารด์ี
 บจก.  กทม.

 25 ก.พ. 62 - 23 

ก.ย. 62
            1,977,750 1  23 ก.ย. 62                   1,977,750.00 7012658921     6,779,750.00       584,000.00

ขณะนี ้ผูรั้บจา้งไดท้ าหนังสอืแจง้สง่มอบ

งานมายังวทิยาลัยฯ แลว้เมือ่วนัที ่9 

มกราคม 2563 โดยวทิยาลัยฯ จะท าการ

ตรวจรับพัสดใุนวนัที ่13 มกราคม 2563

ขณะนี ้ผูรั้บจา้งไดส้ง่มอบงาน"ชดุระบ า

วานรพงศ ์"เรยีบรอ้ยแลว้ และเบกิจา่ยแลว้

เสร็จ จ านวน 1,393,750 บาท  เมือ่วนัที ่

23 มกราคม 2563 คงเหลอือกี 1 รายการ 

คอืชดุยักษ์พยา ขณะนีท้างวทิยาลัยฯ ได ้

ท าหนังสอืแจง้ผูรั้บจา้งเร่งสง่มอบงานแลว้ 

เนือ่งจากเลยก าหนดระยะเวลาในการสง่

มอบมาเป็นเวลานาน

ระบคุวามกา้วหนา้ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด

หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ
รายการงบลงทนุ •

งบสทุธหิลงัโอน

เปลีย่นแปลง 

(บาท)
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เลขทีส่ญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง

วนัเดอืนปีที่

เซ็นสญัญา/

วนัทีล่งนามใน

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง

ชือ่คูส่ญัญา

จ านวนเงนิตามงวดงานที่

ระบใุนสญัญา / ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง

เลขที ่PO ในระบบ

 GFMIS

 มลูคา่ PO ท ัง้

ใบ (บาท)

 มลูคา่ PO 

คงเหลอื ณ 12

 ก.พ. 2563

ประเภทของ

คูส่ญัญา

จงัหวดัที่

ท าการซือ้

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และสิน้สดุ

ตามสญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครภุณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง



 

 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 5.2  รายงานความคืบหน้าในเตรียมความพรอ้มในการจัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

ส ำนักงำนอธิกำรบดี
โครงกำรพัฒนำแหลง่เรียนรู้ทำงกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนำอุปกรณท์ำงกำรศึกษำ กำยภำพและสภำพแวดลอ้มระดับอุดมศึกษำ 13,512,100
ครุภณัฑส์ านกังาน 221,500

1
โตะ๊ท ำงำนเหลก็ส ำหรบัเจำ้หนำ้ทีป่ฎบิตังิำน  สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม
6 ตวั 40,800 ไดคู่้สญัญำแลว้ อยู่ระหวำ่งรอลงนำมสญัญำ/ขอ้ตกลง

2 เกำ้อี้ท  ำงำน สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 2 ตวั 4,000 ไดคู่้สญัญำแลว้ อยู่ระหวำ่งรอลงนำมสญัญำ/ขอ้ตกลง

3
เกำ้อี้ท  ำงำนส ำหรบัเจำ้หนำ้ทีป่ฎบิตังิำน สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล

 จงัหวดันครปฐม
6 ตวั 23,400 ไดคู่้สญัญำแลว้ อยู่ระหวำ่งรอลงนำมสญัญำ/ขอ้ตกลง

4
เครื่องท ำลำยเอกสำร สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์    ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดั

นครปฐม
1 เครื่อง 7,000 ไดคู่้สญัญำแลว้ อยู่ระหวำ่งรอลงนำมสญัญำ/ขอ้ตกลง

5
เครื่องปรบัอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน ขนำด 30,000 บทียูี สถำบนับณัฑติ

พฒันศิลป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
2 เครื่อง 80,400 ไดคู่้สญัญำแลว้ อยู่ระหวำ่งรอลงนำมสญัญำ/ขอ้ตกลง

6
เครื่องเป่ำลม (Blower) สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดั

นครปฐม
1 ตวั 3,500 ไดคู่้สญัญำแลว้ อยู่ระหวำ่งรอลงนำมสญัญำ/ขอ้ตกลง

7
ตูเ้อกสำร 2 บำนเปิดสูง  สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดั

นครปฐม
3 ตู ้ 21,300 ไดคู่้สญัญำแลว้ อยู่ระหวำ่งรอลงนำมสญัญำ/ขอ้ตกลง

8
โตะ๊ท ำงำนพรอ้มเกำ้อี้  สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์    ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดั

นครปฐม
2 ชุด 12,000 ไดคู่้สญัญำแลว้ อยู่ระหวำ่งรอลงนำมสญัญำ/ขอ้ตกลง

9 โตะ๊ส ำหรบัผูบ้รหิำร สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชุด 10,000 ไดคู่้สญัญำแลว้ อยู่ระหวำ่งรอลงนำมสญัญำ/ขอ้ตกลง

10
บนัไดอลูมเินียม ขนำด 12 ฟตุ สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม
1 ตวั 3,500 ไดคู่้สญัญำแลว้ อยู่ระหวำ่งรอลงนำมสญัญำ/ขอ้ตกลง

สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

11
บนัไดอลูมเินียม ขนำด 4 ฟตุ สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดั

นครปฐม
1 ตวั 1,400 ไดคู่้สญัญำแลว้ อยู่ระหวำ่งรอลงนำมสญัญำ/ขอ้ตกลง

12
บนัไดอลูมเินียม ขนำด 6 ฟตุ สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดั

นครปฐม
2 ตวั 4,200 ไดคู่้สญัญำแลว้ อยู่ระหวำ่งรอลงนำมสญัญำ/ขอ้ตกลง

13 รถเขน็ 1 ชัน้ พบัได ้สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์    ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 2 คนั 10,000 ไดคู่้สญัญำแลว้ อยู่ระหวำ่งรอลงนำมสญัญำ/ขอ้ตกลง

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 10,083,900

14
กลอ้งDSLR Canon EOS 80D ควำมละเอยีด 24.2 MP พรอ้มเลนส ์Kit 18-135 IS USM 

สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
1 เครื่อง 47,900 ไดคู่้สญัญำแลว้ อยู่ระหวำ่งรอลงนำมสญัญำ/ขอ้ตกลง

15
เครื่องมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนำดไมน่อ้ยกวำ่4,500 ANSI Lumens สถำบนั

บณัฑติพฒันศิลป์  ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
1 เครื่อง 58,000

ด ำเนินกำรประกวดรำคำซื้อดว้ยวธิี e-bidding ภำยใน

เดอืน ก.พ.63 และคำดวำ่จะไดคู่้สญัญำภำยใน 15 ม.ีค. 

63

16
จอรบัภำพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้ำ  ขนำดเสน้ทะแยงมมุ  180 น้ิว สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต ำบล

ศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
1 จอ 35,200

ด ำเนินกำรประกวดรำคำซื้อดว้ยวธิี e-bidding ภำยใน

เดอืน ก.พ.63 และคำดวำ่จะไดคู่้สญัญำภำยใน 15 ม.ีค. 

63

17
จอแอลอดีฉีำยภำพ  ขนำด 4X9 เมตร  พรอ้มระบบเสยีง สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต ำบลศำลำยำ

 อ ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
1 ชุด 8,700,000

อยู่ระหวำ่งกำรจดัท ำรำยละเอยีดคุณลกัษณะครุภณัฑ ์

คำดวำ่จะแลว้เสร็จภำยในเดอืน ก.พ.63

18
ชุดประชุมวดีโีอคอนเฟอรเ์ร็น หอ้งอบรมทำงคอมพวิเตอร ์พรอ้มตดิต ัง้ สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์  

ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
1 ชุด 75,000

ด ำเนินกำรประกวดรำคำซื้อดว้ยวธิี e-bidding ภำยใน

เดอืน ก.พ.63 และคำดวำ่จะไดคู่้สญัญำภำยใน 15 ม.ีค. 
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19
ชุดอุปกรณ์ระบบเสยีงและระบบภำพส ำหรบัหอ้งประชุม พรอ้มตดิต ัง้ สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์  

ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
1 ชุด 1,155,800

ด ำเนินกำรประกวดรำคำซื้อดว้ยวธิี e-bidding ภำยใน

เดอืน ก.พ.63 และคำดวำ่จะไดคู่้สญัญำภำยใน 15 ม.ีค. 

63



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

20
แฟลช Canon AF TTL Speedlite 430EX III RT สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต ำบลศำลำยำ 

อ ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
1 เครื่อง 12,000 ไดคู่้สญัญำแลว้ อยู่ระหวำ่งรอลงนำมสญัญำ/ขอ้ตกลง

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 3,206,700

21
ชุดอุปกรณ์ระบบเสยีงหอ้งอบรมคอมพวิเตอรศู์นยเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศ พรอ้มตดิต ัง้ สถำบนั

บณัฑติพฒันศิลป์  ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
1 ชุด 565,300

ด ำเนินกำรประกวดรำคำซื้อดว้ยวธิี e-bidding ภำยใน

เดอืน ก.พ.63 และคำดวำ่จะไดคู่้สญัญำภำยใน 15 ม.ีค. 
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22
ระบบแสงไฟเวทแีบบโคม LED  และเครื่องควบคุมแสง  สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต ำบลศำลำยำ

 อ ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
1 ชุด 2,641,400

อยู่ระหวำ่งกำรจดัท ำรำยละเอยีดคุณลกัษณะครุภณัฑ ์

คำดวำ่จะแลว้เสร็จภำยในเดอืน ก.พ.63

กิจกรรม พัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม 7,575,100
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์ 7,575,100

23
เครื่องคอมพวิเตอร ์All In One ส ำหรบังำนประมวลผล สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต ำบลศำลำยำ 

อ ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
1 เครื่อง 23,000 ไดคู่้สญัญำแลว้ อยู่ระหวำ่งรอลงนำมสญัญำ/ขอ้ตกลง

24
เครื่องคอมพวิเตอร ์ส ำหรบังำนประมวลผล แบบที ่2 (จอแสดงภำพขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 19 น้ิว) 

สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
33 เครื่อง 990,000 ไดคู่้สญัญำแลว้ อยู่ระหวำ่งรอลงนำมสญัญำ/ขอ้ตกลง

25
เครื่องคอมพวิเตอร ์ส ำหรบังำนส ำนกังำน สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม
2 เครื่อง 34,000 ไดคู่้สญัญำแลว้ อยู่ระหวำ่งรอลงนำมสญัญำ/ขอ้ตกลง

26
เครื่องพมิพเ์ลเซอร ์(ขำว-ด ำ) สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดั

นครปฐม
2 เครื่อง 10,000 ไดคู่้สญัญำแลว้ อยู่ระหวำ่งรอลงนำมสญัญำ/ขอ้ตกลง

27
เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส ำหรบักระดำษขนำด A3  สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์  

ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
1 เครื่อง 7,100 ไดคู่้สญัญำแลว้ อยู่ระหวำ่งรอลงนำมสญัญำ/ขอ้ตกลง

28
เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA  สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม
1 เครื่อง 2,500 ไดคู่้สญัญำแลว้ อยู่ระหวำ่งรอลงนำมสญัญำ/ขอ้ตกลง

29
เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม
32 เครื่อง 80,000 ไดคู่้สญัญำแลว้ อยู่ระหวำ่งรอลงนำมสญัญำ/ขอ้ตกลง



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

30

ชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิำรส ำหรบัเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธิ

กำรใชง้ำนประเภทตดิต ัง้มำจำกโรงงำน (OEM) ทีม่ลีขิสทิธิ์ถูกตอ้งตำมกฎหมำย สถำบนับณัฑติ

พฒันศิลป์  ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม

32 ชุด 121,600 ไดคู่้สญัญำแลว้ อยู่ระหวำ่งรอลงนำมสญัญำ/ขอ้ตกลง

31
ตดิต ัง้ระบบเครอืข่ำยภำยในอำคำรหอสมดุสำรสนเทศ สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต ำบลศำลำยำ 

อ ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
1 ระบบ 500,000 ไดคู่้สญัญำแลว้ อยู่ระหวำ่งรอลงนำมสญัญำ/ขอ้ตกลง

32
โปรแกรมป้องกนัและก ำจดัไวรสัคอมพวิเตอร ์ สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
1 ระบบ 600,000 ไดคู่้สญัญำแลว้ อยู่ระหวำ่งรอลงนำมสญัญำ/ขอ้ตกลง

33
อุปกรณ์กระจำยสญัญำณ (L2 Switch) ขนำด 24 ช่อง แบบที ่2 สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์ ต ำบล

ศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
10 เครื่อง 210,000 ไดคู่้สญัญำแลว้ อยู่ระหวำ่งรอลงนำมสญัญำ/ขอ้ตกลง

34
อุปกรณ์ควบคุมและบรหิำรจดักำรเครอืข่ำย ส ำหรบัหน่วยงำนในสงักดั สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์  

ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
41 เครื่อง 4,968,000

ด ำเนินกำรประกวดรำคำซื้อดว้ยวธิี e-bidding ภำยใน

เดอืน ก.พ.63 และคำดวำ่จะไดคู่้สญัญำภำยใน 15 ม.ีค. 
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35
เอ็กเทอรน์อลฮำรด์ดสิ  สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดั

นครปฐม
6 ตวั 12,900 ไดคู่้สญัญำแลว้ อยู่ระหวำ่งรอลงนำมสญัญำ/ขอ้ตกลง

36 ฮำรด์ดสิ SSD  สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 6 ตวั 12,000 ไดคู่้สญัญำแลว้ อยู่ระหวำ่งรอลงนำมสญัญำ/ขอ้ตกลง

37
ฮำรด์ดสิกส์  ำหรบัพกพำ  4TB  (เอ็กซเ์ทอรน์ลั)  สถำบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
1 เครื่อง 4,000 ไดคู่้สญัญำแลว้ อยู่ระหวำ่งรอลงนำมสญัญำ/ขอ้ตกลง



ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวน หน่วย งบประมำณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

คณะศิลปศึกษำ
โครงกำรพัฒนำแหลง่เรียนรู้ทำงกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนำอุปกรณท์ำงกำรศึกษำ กำยภำพและสภำพแวดลอ้มระดับอุดมศึกษำ 1,068,700
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 244,100

1
เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมอืโยก คณะศิลปศึกษา
 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

1 เคร่ือง 20,600
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติัส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว
 อยู่ระหว่างคีย์ข้อมลูในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเพื่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

2
เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร คณะศิลปศึกษา   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

1 เคร่ือง 14,000
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติัส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว
 อยู่ระหว่างคีย์ข้อมลูในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเพื่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

3
เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบเจาะท าลาย 20 แผ่น คณะศิลปศึกษา   แขวงพระบรมมหาราชวัง
 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

1 เคร่ือง 30,000
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติัส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว
 อยู่ระหว่างคีย์ข้อมลูในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเพื่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

4 ตู้เกบ็กล้อง คณะศิลปศึกษา   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง 21,900
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติัส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว
 อยู่ระหว่างคีย์ข้อมลูในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเพื่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

5
ตู้เกบ็เอกสารอเนกประสงค์  คณะศิลปศึกษา   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

5 ตู้ 35,000
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติัส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว
 อยู่ระหว่างคีย์ข้อมลูในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเพื่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

6
ตู้ล้อกเกอร์ 18 ช่อง คณะศิลปศึกษา   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

4 ตู้ 32,000
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติัส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว
 อยู่ระหว่างคีย์ข้อมลูในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเพื่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

7
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน คณะศิลปศึกษา   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

2 ตู้ 12,000
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติัส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว
 อยู่ระหว่างคีย์ข้อมลูในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเพื่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

งบลงทนุ/ค่ำครุภัณฑ์  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
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8
บอร์ดก ามะหย่ีขอบอลูมเินียม คณะศิลปศึกษา   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

2 แผ่น 3,000
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติัส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว
 อยู่ระหว่างคีย์ข้อมลูในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเพื่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

9
บอร์ดประกาศก ามะหย่ีตู้กระจก   คณะศิลปศึกษา   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
 กรุงเทพมหานคร

1 ชุด 9,000
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติัส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว
 อยู่ระหว่างคีย์ข้อมลูในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเพื่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

10
มา้น่ังสนามมพีนักพิง ยาว 2 เมตร   คณะศิลปศึกษา   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร

10 ตัว 45,000
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติัส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว
 อยู่ระหว่างคีย์ข้อมลูในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเพื่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

11
รถเข็นเคร่ืองดนตรี คณะศิลปศึกษา   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

1 คัน 4,000
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติัส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว
 อยู่ระหว่างคีย์ข้อมลูในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเพื่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

12
รถเข็นพับได้ 300 kg  พื้นเหล็ก คณะศิลปศึกษา   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

2 คัน 2,600
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติัส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว
 อยู่ระหว่างคีย์ข้อมลูในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเพื่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

13 แฮนด์ลิฟท์  คณะศิลปศึกษา   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง 15,000
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติัส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว
 อยู่ระหว่างคีย์ข้อมลูในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเพื่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 39,300

14
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอยีด 20 ล้านพิกเซล คณะศิลปศึกษา   แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

1 ตัว 19,300
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติัส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว
 อยู่ระหว่างคีย์ข้อมลูในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเพื่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

15
เคร่ืองฉายภาพ 3 มติิ  คณะศิลปศึกษา   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

1 เคร่ือง 20,000
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติัส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว
 อยู่ระหว่างคีย์ข้อมลูในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเพื่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 30,000



ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวน หน่วย งบประมำณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

16 ตู้ล าโพงเคล่ือนที่  คณะศิลปศึกษา   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 6 ตัว 30,000
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติัส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว
 อยู่ระหว่างคีย์ข้อมลูในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเพื่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ครุภัณฑ์ดนตรี 435,800      

17 คีย์บอร์ดไฟฟ้า คณะศิลปศึกษา   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10 ตัว 100,000
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติัส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว
 อยู่ระหว่างคีย์ข้อมลูในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเพื่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

18
เคร่ืองดนตรี (เคร่ืองเปา่) Euphounium  คณะศิลปศึกษา   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร

1 เคร่ือง 130,000
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติัส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว
 อยู่ระหว่างคีย์ข้อมลูในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเพื่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

19
เคร่ืองดนตรีส าหรับเด็กเล็ก คณะศิลปศึกษา   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

1 ชุด 168,000
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติัส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว
 อยู่ระหว่างคีย์ข้อมลูในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเพื่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

20
ที่เกบ็เสียง Mute Bass Trombone  คณะศิลปศึกษา   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร

1 อนั 3,900
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติัส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว
 อยู่ระหว่างคีย์ข้อมลูในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเพื่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

21
ที่เกบ็เสียง Mute Trombone  คณะศิลปศึกษา   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

3 อนั 10,100
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติัส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว
 อยู่ระหว่างคีย์ข้อมลูในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเพื่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

22
ที่เกบ็เสียง Mute Trumpet  คณะศิลปศึกษา   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

4 อนั 8,800
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติัส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว
 อยู่ระหว่างคีย์ข้อมลูในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเพื่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

23
ไมค์โครโฟน Zoom H6n Audio Recorder คณะศิลปศึกษา   แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

1 เคร่ือง 15,000
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติัส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว
 อยู่ระหว่างคีย์ข้อมลูในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเพื่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 319,500



ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวน หน่วย งบประมำณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

24
ชุดกับ๊แกบ๊ล าเพลิน คณะศิลปศึกษา   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

12 ชุด 111,000 ขออนุมติัหลักการแล้ว รอใบเสนอราคา

25 ชุดนางไห  คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 15,000 ขออนุมติัหลักการแล้ว รอใบเสนอราคา
26 ชุดระบ าฉิง่   คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 12 ชุด 180,000 ขออนุมติัหลักการแล้ว รอใบเสนอราคา
27 ทวนไทย คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 คู่ 3,000 ขออนุมติัหลักการแล้ว รอใบเสนอราคา
28 ธงไทย คณะศิลปศึกษา   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ด้าม 2,500 ขออนุมติัหลักการแล้ว รอใบเสนอราคา

29 พระขรรค์โลหะ คณะศิลปศึกษา   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 อนั 3,000 ขออนุมติัหลักการแล้ว รอใบเสนอราคา

30
พลองประดับกระจก  คณะศิลปศึกษา   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

1 อนั 5,000 ขออนุมติัหลักการแล้ว รอใบเสนอราคา

กิจกรรม สง่เสริมสนับสนุนกำรบริกำรทำงสงัคม 7,475,000
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนสง่ 7,475,000

31
รถบสัปรับอากาศ ขนาด 45 ที่น่ัง คณะศิลปศึกษา   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

1 คัน 7,475,000
อยู่ระหว่างจัดหารายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะและ
ราคากลาง และจะด าเนินการในระบบจัดซ้ือจัดจ้างเมือ่
ได้คณบดีใหม ่(เท่าน้ัน)

กิจกรรม พัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม 4,807,200
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,807,200

32
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกว่า 19 
น้ิว) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

60 เคร่ือง 1,320,000
จัดเตรียมรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
เรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
เมือ่ได้คณบดีใหม ่(เท่าน้ัน)

33
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกว่า 19 
น้ิว) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

90 เคร่ือง 2,700,000
จัดเตรียมรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
เรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
เมือ่ได้คณบดีใหม ่(เท่าน้ัน)

34
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผล คณะศิลปศึกษา แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

4 เคร่ือง 88,000
จัดเตรียมรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
เรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
เมือ่ได้คณบดีใหม ่(เท่าน้ัน)



ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวน หน่วย งบประมำณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

35
เคร่ืองพิมพ์  เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาท)ี คณะศิลปศึกษา
 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

5 เคร่ือง 50,000
จัดเตรียมรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
เรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
เมือ่ได้คณบดีใหม ่(เท่าน้ัน)

36
เคร่ืองพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาท)ี คณะ
ศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

2 เคร่ือง 30,000
จัดเตรียมรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
เรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
เมือ่ได้คณบดีใหม ่(เท่าน้ัน)

37
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึพิมพ์ (Ink Tank Printer) คณะศิลปศึกษา 
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

2 เคร่ือง 8,600
จัดเตรียมรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
เรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
เมือ่ได้คณบดีใหม ่(เท่าน้ัน)

38
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คณะศิลปศึกษา   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
 กรุงเทพมหานคร

150 เคร่ือง 375,000
จัดเตรียมรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
เรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
เมือ่ได้คณบดีใหม ่(เท่าน้ัน)

39
ระบบคอมพิวเตอร์หอ้งเรียน (No HDD) (วังหน้า) คณะศิลปศึกษา   แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

1 ระบบ 85,600 ขออนุมตัหิลกัการแลว้ รอใบเสนอราคา

40
สแกนเนอร์ ส าหรับงานเกบ็เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 คณะศิลปศึกษา แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

3 เคร่ือง 108,000
จัดเตรียมรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
เรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
เมือ่ได้คณบดีใหม ่(เท่าน้ัน)

41
อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 คณะศิลปศึกษา แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

2 ชุด 42,000
จัดเตรียมรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
เรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
เมือ่ได้คณบดีใหม ่(เท่าน้ัน)



ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวน หน่วย งบประมำณ ความคืบหนา้ในการเตรียมการจดัซ้ือจดัจา้ง

คณะศิลปนำฏดุริยำงค์
โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรูท้ำงกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนำอุปกรณ์ทำงกำรศึกษำ กำยภำพและสภำพแวดล้อมระดับอุดมศึกษำ 791,200
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 28,200

1
เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens คณะศิลปนาฏดุริยางค์
 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

2 เคร่ือง 28,200
อยู่ระหว่างการหาคู่ค้าเพื่อด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 
ใช้เวลาด าเนินการประมาณ 3 สัปดาหท์ าการ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 38,000

2
เคร่ืองบนัทกึเสียง MP3 คณะศิลปนาฏดุริยางค์   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

1 เคร่ือง 6,000
อยู่ระหว่างการหาคู่ค้าเพื่อด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 
ใช้เวลาด าเนินการประมาณ 3 สัปดาหท์ าการ

3
เคร่ืองเล่นเทฟ CD คณะศิลปนาฏดุริยางค์   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

4 เคร่ือง 32,000
อยู่ระหว่างการหาคู่ค้าเพื่อด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 
ใช้เวลาด าเนินการประมาณ 3 สัปดาหท์ าการ

ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 725,000

4 กระบองยักษ ์คณะศิลปนาฏดุริยางค์   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10 อัน 7,000
อยู่ระหว่างการประกาศแผนจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี E-Bidding 
ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน

5
เคร่ืองราชูปโภคกะไหล่ทอง คณะศิลปนาฏดุริยางค์   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

1 ชุด 35,000
อยู่ระหว่างการประกาศแผนจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี E-Bidding 
ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน

6
ชุดไก่แก้วตัวเอก พร้อมเคร่ืองประดับและศรีษะ คณะศิลปนาฏดุริยางค์   แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

1 ชุด 35,000
อยู่ระหว่างการประกาศแผนจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี E-Bidding 
ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน

7
ชุดพลองไม้ส้ันพร้อมอาวุธ คณะศิลปนาฏดุริยางค์   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

2 ชุด 7,000
อยู่ระหว่างการประกาศแผนจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี E-Bidding 
ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน

8
ชุดมโนราห ์พร้อมเคร่ืองประดับและศรีษะ คณะศิลปนาฏดุริยางค์    แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

4 ชุด 200,000
อยู่ระหว่างการประกาศแผนจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี E-Bidding 
ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน

9
ชุดยักษตั์วเอก(เปาวนาสูร) คณะศิลปนาฏดุริยางค์   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

1 ชุด 70,000
อยู่ระหว่างการประกาศแผนจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี E-Bidding 
ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน

งบลงทนุ/ค่ำครุภัณฑ์  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563



ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวน หน่วย งบประมำณ ความคืบหนา้ในการเตรียมการจดัซ้ือจดัจา้ง

10
ชุดยักษตั์วเอก(มโหธร) คณะศิลปนาฏดุริยางค์   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

1 ชุด 70,000
อยู่ระหว่างการประกาศแผนจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี E-Bidding 
ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน

11
ชุดยักษตั์วเอก(สหสัเดชะ) คณะศิลปนาฏดุริยางค์   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

1 ชุด 70,000
อยู่ระหว่างการประกาศแผนจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี E-Bidding 
ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน

12
ชุดระบ าศรีชยสิงห ์คณะศิลปนาฏดุริยางค์   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

9 ชุด 120,000
อยู่ระหว่างการประกาศแผนจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี E-Bidding 
ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน

13
ชุดลิงพญาศรีษะโล้น (หนุมาน) คณะศิลปนาฏดุริยางค์   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

1 ชุด 60,000
อยู่ระหว่างการประกาศแผนจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี E-Bidding 
ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน

14
ต่ังวางเคร่ืองราชูปโภค คณะศิลปนาฏดุริยางค์   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

2 ตัว 6,000
อยู่ระหว่างการประกาศแผนจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี E-Bidding 
ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน

15 พระขรรค์(ลิง) คณะศิลปนาฏดุริยางค์   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10 ด้าม 5,000
อยู่ระหว่างการประกาศแผนจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี E-Bidding 
ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน

16
หนังใหญ่ยักษ(์วิรุญจ าบงั) คณะศิลปนาฏดุริยางค์   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

1 ตัว 20,000
อยู่ระหว่างการประกาศแผนจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี E-Bidding 
ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน

17
หนังใหญ่ลิง(หนุมาน) คณะศิลปนาฏดุริยางค์   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

1 ตัว 20,000
อยู่ระหว่างการประกาศแผนจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี E-Bidding 
ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน

กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนกำรบริกำรทำงสังคม 7,475,000
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 7,475,000

18
รถบสัปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง คณะศิลปนาฏดุริยางค์   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร

1 คัน 7,475,000
อยู่ระหว่างการประกาศแผนจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี E-Bidding 
ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน



ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวน หน่วย งบประมำณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

คณะศิลปวิจิตร
โครงกำรพัฒนำแหลง่เรียนรู้ทำงกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนำอุปกรณท์ำงกำรศึกษำ กำยภำพและสภำพแวดลอ้มระดับอุดมศึกษำ 5,344,300    
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 1,671,700    

1 เคร่ืองขัดพื้น คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เคร่ือง 20,000         อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

2
เคร่ืองดูดฝุ่น ขนำด 25 ลิตร  คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

2 เคร่ือง 28,000         อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

3
เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน ขนำด 48,000 บทีียู คณะศิลป
วิจิตร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2 เคร่ือง 111,800       อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

4

เคร่ืองปรับอำกำศส ำหรับหอ้ง แบบแยกส่วน ระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศ ชนิดอนิเวอร์เตอร์
 ที่มค่ีำประสิทธิภำพพลังงำนตำมฤดูกำล : SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air
 Conditioner) ชนิดแขวน รุ่น High SEER Inverter  30000 บทีียู คณะศิลปวิจิตร ต ำบล
ศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

8 เคร่ือง 409,600       อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

5
ช้ันวำงเหล็ก ขนำด 150x60x200 ซม. คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม

4 ชุด 46,000         อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

6
ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเกำ้อี ้คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1 ชุด 58,000         อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

7 ตู้เกบ็แฟ้มเอกสำร คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตู้ 15,000         อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

8 ตู้เกบ็เอกสำร 2 บำน  คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 33 ตู้ 181,500       อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

9
ตู้เกบ็เอกสำรบำนเล่ือนกระจกพร้อมขำรอง คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

2 ตู้ 19,800         อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

10
ตู้เกบ็เอกสำรบำนเล่ือนกระจกและบำนเล่ือนทึบพร้อมขำรอง คณะศิลปวิจิตร   ต ำบล
ศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

4 ตู้ 60,000         อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

งบลงทนุ/ค่ำครุภัณฑ์  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
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11 ตู้ช้ันวำงของ   คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 4 ตู้ 32,000         อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

12 ตู้ไมส้ ำหรับบม่รัก  คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ตู้ 53,500         อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

13 ตู้โรยยำงสน  คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1  ตู้ 52,500         อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

14 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง  คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 5 ตู้ 40,000         อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

15 ตู้ล้ินชักเกบ็ผลงำน  คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2  ตู้ 40,000         อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

16
โต๊ะท ำงำนพร้อมเกำ้อีท้ ำงำน คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

10 ชุด          80,000 อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

17
โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนำดไมต่่ ำกว่ำ121.9x61x74.3 ซม. คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ
 อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

50 ตัว        150,000 อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

18
พัดลม ระบำยอำกำศ ติดผนัง ขนำด 16 น้ิว (พร้อมติดต้ัง)  คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ
 อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

4 เคร่ือง          58,000 อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

19 พัดลมเพดำน  คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 12  ชุด          36,000 อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

20 มำ่นปรับแสงแนวต้ัง  คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 34 ชุด        180,000 อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 479,500      

21
กล้องถ่ำยภำพระบบดิจิตอลแบบ DSLR พร้อมเลนส์ควำมละเอยีดภำพ 24.2ล้ำน Pixel 
เซ็นเซอร์รับภำพแบบ CMOS คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1 ตัว 50,000         อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

22
เคร่ืองฉำยมลัติมเีดียสำมมติิ (Visualizer 3D) คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

2 เคร่ือง 130,000       อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

23
จอรับภำพโปรเจคเตอร์ แบบมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดเส้นทแยงมมุ 100 น้ิว พร้อมติดต้ัง คณะ
ศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 เคร่ือง 9,500          อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ



ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวน หน่วย งบประมำณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

24
ชุดเคร่ืองเสียง พร้อมไมโครโฟนส ำหรับหอ้งประชุม  คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ 
อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชุด 250,000       อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

25 ชุดอปุกรณ์สตูดิโอ คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 40,000         อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

ครุภัณฑ์กำรแพทย์ 17,500        
26 ตู้พยำบำล คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 7 ตู้ 17,500         อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

ครุภัณฑ์กำรศึกษำ 1,957,600    

27
กล่องส ำหรับประกอบกำรจัดหุน่  คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม

6 กล่อง 24,000         อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

28
เกำ้อีส้ ำหรับประกอบกำรจัดหุน่ คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

2  ตัว 22,000         อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

29
ขำต้ังส ำหรับปฏิบติังำนวำดเส้น คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

150  ตัว 375,000       อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

30
โคมไฟส่องหุน่ ต้ังพื้น ปรับควำมสูง ปรับองศำได้  คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2 โคม 17,000         อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

31
ช้ันเกบ็หุน่ต้นแบบปนูปลำสเตอร์ คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม

4 อนั 128,000       อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

32
ตู้ล้ำงบล็อกสกรีน สแตนเลส  คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1  ตู้ 136,000       อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

33 ตู้อบบล็อกสกรีน  คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1  ตู้ 140,000       อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

34
โต๊ะขำพับหน้ำโต๊ะฟอเมกำ้ สีขำว ขนำด 60x150x75 ซม.  คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ
 อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

3 ตัว 9,600          อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

35
โต๊ะปฏิบติังำนเคร่ืองเคลือบดินเผำ  คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม

10 ตัว        135,000 อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

36
โต๊ะปฏิบติังำนบแุผ่นรองตัด  คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1  ตัว          25,000 อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ



ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวน หน่วย งบประมำณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

37
โต๊ะปฏิบติังำนพิมพ์สกรีน  คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1  ตัว          19,000 อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

38
โต๊ะปฏิบติังำนภำพพิมพ์แกะไม ้(Woodcut) คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1  ตัว          13,000 อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

39
โต๊ะเล่ือยวงเดือน ขนำด 12 น้ิว พร้อมชุดอปุกรณ์ คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชุด          38,000 อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

40 แท่นส ำหรับจัดหุน่ คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 3  แท่น          60,000 อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

41
แท่นส ำหรับติดต้ังหุน่ต้นแบบปนูปลำสเตอร์ คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

60  แท่น        300,000 อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

42
บอร์ดกระดำนไมก้อ๊ก ส ำหรับน ำเสนอผลงำนนักศึกษำ  คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ 
อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

4 บอร์ด        240,000 อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

43
บนัไดอลูมเินียม พับเกบ็ได้ (ควำมยำวสูงสุด 3.8 เมตรขนำดเมือ่พับเกบ็ 90 เซนติเมตร)  
คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

5 อนั          65,000 อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

44
ปัม๊ลม (3 แรงมำ้ ถัง 50 ลิตร)  คณะศิลปวิจิตร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1 ตัว          15,000 อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

45 แปน้หมนุเหล็ก  คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 10 แปน้          40,000 อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ
46 ไฟส่องหุน่  คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 8  ชุด          56,000 อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

47
หุน่กำยวิภำคสัตว์ (โครงกระดูกสัตว์จริง) พร้อมแท่นและอปุกรณ์ติดต้ัง  คณะศิลปวิจิตร  
ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1  ชุด        100,000 อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

ครุภัณฑ์โรงงำน 1,218,000    

48 เครน รอกรำงไฟฟ้ำ คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,200,000     
อยู่ระหว่ำงแต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำงขอบเขตงำน (TOR) ร่ำง
เอกสำรประกวดรำคำ และก ำหนดรำคำกลำง

49
เคร่ืองขัดกระดำษทรำยสำยพำน คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม

1 เคร่ือง 18,000         อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

กิจกรรม สง่เสริมสนับสนุนกำรบริกำรทำงสงัคม 4,200,000



ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวน หน่วย งบประมำณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนสง่ 4,200,000    

50 รถบสัขนำด 32 ที่น่ัง คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 คัน      4,200,000 อยู่ระหว่ำงประกำศแผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กิจกรรม พัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม 4,421,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,421,500    

51
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรเขียนแบบและงำนกรำฟฟิค (คุณภำพสูง นอกมำตรฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ICT) คณะศิลปวิจิตร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

45 เคร่ือง 2,700,000     อยู่ระหว่ำงประกำศแผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

52
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2 (จอภำพขนำดไมน้่อยกว่ำ 19 น้ิว) 
คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

10 เคร่ือง 300,000       อยู่ระหว่ำงประกำศแผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

53
เคร่ืองปร้ินเตอร์แบบส ำหรับกระดำษ A1,A3 (คุณภำพระดับสูงนอกมำตรฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ICT) คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 เคร่ือง 75,000         อยู่ระหว่ำงประกำศแผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

54
เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA คณะศิลปวิจิตร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม

55 เคร่ือง 137,500       อยู่ระหว่ำงประกำศแผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

55
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติักำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้บุก๊ แบบ
สิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มลิีขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย คณะ
ศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

55 เคร่ือง 209,000       อยู่ระหว่ำงประกำศแผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

56
ติดต้ังระบบเครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตภำยในอำคำร ระยะที่ 2 คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ 
อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ระบบ 500,000       อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ

57
ระบบกล้องวงจรปดิ CCTV พร้อมอปุกรณ์ คณะศิลปวิจิตร   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ระบบ        500,000 อยู่ระหว่ำงรองบตัดโอน/รอลงนำมในสัญญำ



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

วิทยำลยันำฏศิลป
โครงกำรพัฒนำแหลง่เรียนรู้ทำงกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนำอุปกรณท์ำงกำรศึกษำ กำยภำพและสภำพแวดลอ้มระดับพ้ืนฐำน 12,752,500
ครุภณัฑส์ านกังาน 1,698,100

1
กระดานไวทบ์อรด์แบบลอ้เลือ่น วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั

นครปฐม
6 บอรด์           41,700 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

2 เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลติร วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 2 เครื่อง           28,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

3 เครื่องตดักระดาษไฟฟ้า  วทิยาลยันาฏศิลป    ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 เครื่อง           42,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

4
เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน ขนาด 24,000 บทียูี วทิยาลยันาฏศิลป

 ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
20 เครื่อง         648,000 อยู่ระหวา่งประกาศในระบบ EGP โดยวธิี E-bidding

5 ตูล้อ็คเกอร ์ชนิด 18 บาน วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 2 ตู ้           14,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

6 ตูล้ิ้นชกัแบบ 4 ลิ้นชกั วทิยาลยันาฏศิลป    ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 4 ตู ้           31,200 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

7 ตูเ้หลก็แบบ 2 บาน วทิยาลยันาฏศิลป    ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 4 ตู ้           22,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

8
โตะ๊เกา้อี้ส  าหรบัคุณครูในหอ้งเรยีน วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั

นครปฐม
30 ชุด         168,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

9 โตะ๊ประชุม 10 ทีน่ ัง่ วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชุด           20,600 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

10
โตะ๊วางคอมพวิเตอร ์พรอ้มเกา้อี้ วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั

นครปฐม
20 ชุด         118,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

11 โตะ๊หมูบู่ชา วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชุด            8,500 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

งบลงทนุ/คา่ครุภณัฑ ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

12
บอรด์ปิดประกาศ บกุ ามะหยี ่มขีาต ัง้ มลีอ้ วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม
20 บอรด์         114,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

13 พดัลมตัง้พื้น ขนาดใหญ่ วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 6 ตวั           60,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

14 พดัลมในหอ้งเรยีน วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 30 ตวั         360,100 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

15 โพเดยีม วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ตวั           22,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 152,000

16 เครื่องตดัหญา้  แบบเขน็ วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 2 เครื่อง           26,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

17
เครื่องแต่งกิง่ไมต้ดัแต่งพุม่ไม ้ชนิดเครื่องยนต ์ วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม
1 เครื่อง           15,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

18
เครื่องแต่งกิง่ไมต้ดัแต่งพุม่ไม ้แบบมเีลือ่ยดา้มยาว วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม
1 เครื่อง           15,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

19 ปัม๊แรงดนัไดโว ่ วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 2 เครื่อง           36,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

20 รถยกของไฮดรอลกิ วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 2 คนั           60,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 6,193,400

21
กลอ้งถ่ายภาพพรอ้มเลนส ์24-105และ70-200mm วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม
1 ชุด         138,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

22
เครื่อง MIDI Controller ขนาด 61 คยี ์ วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม
1 เครื่อง           16,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

23
เครื่องผสมเสยีงระบบดจิติอล 24 ช่อง  วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม
1 เครื่อง         300,000 อยู่ระหวา่งการก าหนดรายละเอยีดสเปคของครุภณัฑ์

24
โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) 65 น้ิว แบบสมารท์ทวี ีวทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
3 เครื่อง           93,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

25 ระบบเครื่องเสยีงเวทชีุดใหญ่ วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชุด       3,500,000 อยู่ระหวา่งการก าหนดรายละเอยีดสเปคของครุภณัฑ์

26
ระบบเครื่องเสยีงส าหรบัการสอนในหอ้งคอมพวิเตอร ์วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม
3 ชุด           71,400 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

27 ระบบแสงสเีวทชีุดใหญ่ วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชุด       2,000,000 อยู่ระหวา่งการก าหนดรายละเอยีดสเปคของครุภณัฑ์

28
ไมคโ์ครโฟนชนิด Condenser วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั

นครปฐม
2 ตวั           50,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

29 ล าโพงส าหรบัหอ้งบนัทกึเสยีง วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 คู่           25,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 900,000

30
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า พรอ้มพว่งลากจูง  วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั

นครปฐม
1 เครื่อง         800,000 อยู่ระหวา่งการก าหนดรายละเอยีดสเปคของครุภณัฑ์

31
ไฟส่องสวา่งแบบเคลือ่นยา้ยไดม้แีบตเตอรี่ในตวั วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม
1 ชุด         100,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 20,000          

32
เครื่องช ัง่น า้หนกัแบบดจิติอลลพรอ้มทีว่ดัส่วนสูง วทิยาลยันาฏศิลป    ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม
1 เครื่อง           20,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

ครุภณัฑก์ารศึกษา 60,000          

33
เครื่องเขา้เล่มสนักาวแบบตัง้โตะ๊  วทิยาลยันาฏศิลป    ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั

นครปฐม
1 เครื่อง           28,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

34
หุน่จ าลองโครงกระดูกมนุษยแ์บบเตม็ตวั  วทิยาลยันาฏศิลป    ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม
2 ตวั           32,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

ครุภณัฑก์ีฬา         458,000



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

35 เสากีฬาตระกรอ้ วทิยาลยันาฏศิลป   ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 2 ชุด           38,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

36
เสาบาสเกตบอลแป้นไฮโดรลคิ วทิยาลยันาฏศิลป   ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั

นครปฐม
2 ชุด         276,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

37 เสาประตูฟตุบอล 11 คน วทิยาลยันาฏศิลป   ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 2 ชุด         144,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

ครุภณัฑเ์ครื่องดนตรี 1,754,000

38 คลารเินท เบส บแีฟลต วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 คนั         254,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

39 ทูบา วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 2 คนั         600,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

40 ยูโฟเนียม วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 2 คนั         560,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

41 โอโบ วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 คนั         140,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

42 ฮอรน์ วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 คนั         200,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 1,517,000

43
กระบงัหนา้  (ขี้รกั ปิดทอง)  นางก านลั วทิยาลยันาฏศิลป    ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม
6 อนั           42,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

44
เกี้ยวกลมตุง้ติ้ง A โลหะชุบทอง ประดบัเพชรเทยีม วทิยาลยันาฏศิลป    ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
16 อนั           56,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

45
ชุดไทยทีใ่ชส้  าหรบัตอ้นรบัพระราชคนัตกุะหรอืแขกของรฐับาล วทิยาลยันาฏศิลป    ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
30 ชุด         270,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

46
ชุดนางยนืเครื่อง  (นางสุพรรณมจัฉา) วทิยาลยันาฏศิลป    ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม
1 ชุด           50,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

47 ชุดพมา่ชาย  วทิยาลยันาฏศิลป    ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 8 ชุด         240,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

48 ชุดพมา่หญิง วทิยาลยันาฏศิลป   ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 16 ชุด         320,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

49
ชุดพระแขนยาว (พระพรหม) วทิยาลยันาฏศิลป   ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั

นครปฐม
1 ชุด           75,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

50 ชุดพระแขนยาว (พระราม) วทิยาลยันาฏศิลป    ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชุด           75,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

51
ชุดพระแขนยาว (พระลกัษมณ์) วทิยาลยันาฏศิลป   ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั

นครปฐม
1 ชุด           75,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

52
ชุดพระแขนยาว (พระอศิวร) วทิยาลยันาฏศิลป    ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั

นครปฐม
1 ชุด           75,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

53 พลองประดบักระจก วทิยาลยันาฏศิลป   ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 2 เล่ม           10,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

54 พลองประดบัเพชรเทยีม วทิยาลยันาฏศิลป    ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 2 เล่ม            7,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

55
รดัเกลา้ยอด  - แบบ ก  โลหะชุบเงนิ  ประดบัเพชรเทยีมวทิยาลยันาฏศิลป    ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
8 ยอด         216,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

56 หอก วทิยาลยันาฏศิลป   ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 4 เล่ม            6,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

กิจกรรม สง่เสริมสนับสนุนกำรบริกำรทำงสงัคม 1,288,000
ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000

57
รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนต์

สูงสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
1 คนั       1,288,000 อยู่ระหวา่งการจดัท าประกาศในระบบ EGP โดยวธิี E-bidding

กิจกรรมพัฒนำอุปกรณท์ำงกำรศึกษำ กำยภำพและสภำพแวดลอ้มระดับอุดมศึกษำ #VALUE!
ครุภณัฑส์ านกังาน #VALUE!

58 เกา้อี้หอ้งสมัมนา  วทิยาลยันาฏศิลป    ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 10 ตวั           32,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

59
เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน ขนาด 24,000 บทียูี วทิยาลยันาฏศิลป

 ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
6 เครื่อง #VALUE! อยู่ระหวา่งประกาศในระบบ EGP โดยวธิี E-bidding

60 ชุดโตะ๊ส านกังานแบบเขา้มมุ วทิยาลยันาฏศิลป    ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 5 โตะ๊           45,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

61 ตูไ้มเ้ก็บเอกสารสูง วทิยาลยันาฏศิลป    ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 2 ตู ้           13,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

62 ตูเ้หลก็ 2 ตอน วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 6 ตู ้           79,800 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

63 โตะ๊ประชุม  วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชุด           18,500 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 930,500

64
กลอ้งถ่ายภาพพรอ้มเลนส ์24-105และ70-200mm วทิยาลยันาฏศิลป    ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม
1 ชุด         138,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

65 เครื่องเล่นแผน่ซดี ีวทิยาลยันาฏศิลป   ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 4 เครื่อง            7,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

66
ชุดเครื่องเสยีงหอ้งเรยีนอาคารสาระสนเทศ วทิยาลยันาฏศิลป   ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม
10 ชุด         438,000 อยู่ระหวา่งการก าหนดรายละเอยีดสเปคของครุภณัฑ์

67
ชุดไมคส์ าหรบัหอ้งประชุม พรอ้มเครื่องควบคุม วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม
1 ชุด         200,000 อยู่ระหวา่งการก าหนดรายละเอยีดสเปคของครุภณัฑ์

68
โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 น้ิว วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
5 เครื่อง         132,500 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

69 ล าโพงสนาม วทิยาลยันาฏศิลป   ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 3 เครื่อง           15,000 อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา

กิจกรรม พัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม 4,043,000
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์ 4,043,000

70
ตูส้  าหรบัจดัเก็บเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ แบบที ่3 (ขนาด 42U) วทิยาลยันาฏศิลป ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
1 ตู ้         130,000 อยู่ระหวา่งการจดัท าประกาศในระบบ EGP โดยวธิี E-bidding

71
เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) 

ส าหรบัหอ้งเรยีนคอมพวิเตอร ์วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
100 เครื่อง       2,200,000 อยู่ระหวา่งการจดัท าประกาศในระบบ EGP โดยวธิี E-bidding

72
เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่2 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) 

วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
20 ชุด         600,000 อยู่ระหวา่งการจดัท าประกาศในระบบ EGP โดยวธิี E-bidding



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

73
เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน ส าหรบัใหบ้รกิารหอ้งสมดุ วทิยาลยันาฏศิลป ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
10 เครื่อง         170,000 อยู่ระหวา่งการจดัท าประกาศในระบบ EGP โดยวธิี E-bidding

74
เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม
5 เครื่อง         110,000 อยู่ระหวา่งการจดัท าประกาศในระบบ EGP โดยวธิี E-bidding

75
เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม
5 เครื่อง         110,000 อยู่ระหวา่งการจดัท าประกาศในระบบ EGP โดยวธิี E-bidding

76
เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม
5 เครื่อง           80,000 อยู่ระหวา่งการจดัท าประกาศในระบบ EGP โดยวธิี E-bidding

77
เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์ (Inkjet Tank Printer) 

วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
3 เครื่อง           24,000 อยู่ระหวา่งการจดัท าประกาศในระบบ EGP โดยวธิี E-bidding

78
เครื่องพมิพ ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์ (Ink Tank Printer) วทิยาลยันาฏศิลป ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
20 เครื่อง           86,000 อยู่ระหวา่งการจดัท าประกาศในระบบ EGP โดยวธิี E-bidding

79
เครื่องพมิพ ์เลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่2 (38 หนา้/นาท)ี วทิยาลยันาฏศิลป

 ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
3 เครื่อง           45,000 อยู่ระหวา่งการจดัท าประกาศในระบบ EGP โดยวธิี E-bidding

80
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วทิยาลยันาฏศิลป   ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั

นครปฐม
10 เครื่อง           25,000 อยู่ระหวา่งการจดัท าประกาศในระบบ EGP โดยวธิี E-bidding

81
เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 3 kVA วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั

นครปฐม
4 เครื่อง         128,000 อยู่ระหวา่งการจดัท าประกาศในระบบ EGP โดยวธิี E-bidding

82

ชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิาร ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธิ

การใชง้านประเภทตดิต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ทีม่ลีขิสทิธิ์ถูกตอ้งตามกฎหมาย วทิยาลยันาฏศิลป 

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม

20 ชุด           76,000 อยู่ระหวา่งการจดัท าประกาศในระบบ EGP โดยวธิี E-bidding

83
สแกนเนอร ์ส าหรบังานเก็บเอกสารระดบัศูนยบ์รกิาร แบบที ่1 วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
2 เครื่อง           36,000 อยู่ระหวา่งการจดัท าประกาศในระบบ EGP โดยวธิี E-bidding



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

84
อุปกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 switch) ขนาด 16 ช่อง วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
10 เครื่อง           28,000 อยู่ระหวา่งการจดัท าประกาศในระบบ EGP โดยวธิี E-bidding

85
อุปกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่1 วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
11 เครื่อง           66,000 อยู่ระหวา่งการจดัท าประกาศในระบบ EGP โดยวธิี E-bidding

86
อุปกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
1 เครื่อง           21,000 อยู่ระหวา่งการจดัท าประกาศในระบบ EGP โดยวธิี E-bidding

87
อุปกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที ่1 วทิยาลยันาฏศิลป   ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
20 เครื่อง         108,000 อยู่ระหวา่งการจดัท าประกาศในระบบ EGP โดยวธิี E-bidding



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

วิทยำลยันำฏศิลปเชียงใหม ่
โครงกำรพัฒนำแหลง่เรียนรู้ทำงกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนำอุปกรณท์ำงกำรศึกษำ กำยภำพและสภำพแวดลอ้มระดับพ้ืนฐำน 5,557,900
ครุภณัฑส์ านกังาน 370,600

1
เกา้อี้ประชุม พรอ้มผา้คลุม  วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่    ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่

จงัหวดัเชียงใหม่
100 ตวั 120,000

2
เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัละเอยีด ท าลายครัง้ละ 10 แผน่ วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่ต าบล

หายยา อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่
2 เครื่อง 24,600

3
เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตดิผนงั ขนาด 24,000 บทียูี พรอ้มตดิต ัง้ วทิยาลยันาฏศิลป

เชียงใหม ่ ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่
2 เครื่อง 56,000

4
ตูเ้หลก็แบบกระจกใสมบีานเลือ่น  วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่  ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชียงใหม่

 จงัหวดัเชียงใหม่
5 ใบ 40,000

5
ตูเ้อกสารทรงสูง จดัเก็บ 4 ชัน้(บานเลือ่นเป็นกระจก)  วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่    ต าบลหายยา

 อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่
5 ใบ 40,000

6
โตะ๊เอนกประสงค ์ วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่    ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดั

เชียงใหม่
20 ตวั 40,000 จดัท ารายงานขอซื้อขอจา้งและอยู่ระหวา่งด าเนินการจดัหาผูข้าย

7
เวทพีบัได ้ มลีอ้เลือ่น ปรบัระดบัได ้ วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชียงใหม่

 จงัหวดัเชียงใหม่
1 ชุด 50,000

ด าเนินการจดัท าและประกาศ ผูช้นะการเสนอราคา 

(นายภูธตั พทุธหนอ้ย) เรยีบรอ้ยแลว้ 

อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา (ใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง)

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 17,200

8
เครื่องตดัแต่งพุม่ไม ้ วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่    ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดั

เชียงใหม่
1 เครื่อง 10,200 จดัท ารายงานขอซื้อขอจา้งและอยู่ระหวา่งด าเนินการจดัหาผูข้าย

งบลงทนุ/คา่ครุภณัฑ ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด าเนินการจดัท าและประกาศ ผูช้นะการเสนอราคา 

(หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กุลภณัฑ ์เฟอรนิ์เจอร์) เรยีบรอ้ยแลว้ 

อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา (ใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง)



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

9
เตยีงนอน ทีน่อน พรอ้มชุดเครื่องนอน วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่  ต าบลหายยา อ าเภอเมอืง

เชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่
1 ชุด 7,000

ด าเนินการจดัท าและประกาศ ผูช้นะการเสนอราคา 

(หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กุลภณัฑ ์เฟอรนิ์เจอร์) เรยีบรอ้ยแลว้ 

อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา (ใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง)

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 1,923,600

10
เครื่องผสมสญัญาณเสยีงดจิติอล (Mixer) พรอ้มตดิต ัง้ วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่   ต าบลหาย

ยา อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่
1 เครื่อง 1,600,000

11
จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว  วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่    ต าบล

หายยา อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่
2 จอ 43,600

12
ไฟพอลโล่พรอ้มขาต ัง้  วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่    ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดั

เชียงใหม่
2 โคม 100,000

13
ไมโครโพนไรส้าย  วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่    ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดั

เชียงใหม่
4 ชุด 180,000

ด าเนินการจดัท าและประกาศ ผูช้นะการเสนอราคา 

(บรษิทั กูด้สปีด คอมพวิเตอร ์จ ากดั) เรยีบรอ้ยแลว้ 

อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา (ใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง)

ครุภณัฑด์นตรี 2,300,000       

14 กลองชุด วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่    ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่ 3 ชุด 225,000

15 กีตา้รเ์บสไฟฟ้า วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่   ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ตวั 40,000

16 กีตา้รไ์ฟฟ้า วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่    ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ตวั 35,000

17 คยีบ์อรด์ วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่   ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่ 2 เครื่อง 100,000

18 เชลโล่ วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่    ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่ 2 คนั 250,000

19 ทรมัเปท วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่    ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ตวั 60,000

20
เทนเนอรแ์ซกโซโฟน วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่    ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดั

เชียงใหม่
2 ตวั 240,000

อยู่ระหวา่งจดัท ารายงานขอซื้อขอจา้งและเตรยีมเอกสาร

ประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์E-bidding

อยู่ระหวา่งจดัท ารายงานขอซื้อขอจา้งและเตรยีมเอกสาร

ประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์E-bidding



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

21 เปียโนไฟฟ้า วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่   ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่ 3 เครื่อง 450,000

22 ยูโฟเนียม  วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่    ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่ 2 ตวั 600,000

23 ไวโอลนิ วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่ 2 ตวั 120,000

24
อลัโตแซกโซโฟน วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่    ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดั

เชียงใหม่
2 ตวั 180,000

ครุภณัฑโ์รงงาน 28,500

25
เครื่องฉีดน า้แรงดนัสูง  วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่    ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดั

เชียงใหม่
1 เครื่อง 22,000

26
ตูเ้ชื่อมไฟฟ้า แบบพกพา  วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่ ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดั

เชียงใหม่
1 ตู ้ 6,500

ครุภณัฑอ์ื่นๆ 918,000

27
การแสดงชุดยกรบ วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่   ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดั

เชียงใหม่
1 ชุด 490,000

28 ชุดฟ้อนเจงิ วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่    ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่ 12 ชุด 84,000

29 ชุดฟ้อนไต วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่    ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่ 12 ชุด 60,000

30 ชุดฟ้อนผาง วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่    ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่ 12 ชุด 84,000

31 ชุดยนืเครื่องนาง วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่    ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่ 4 ชุด 200,000

กิจกรรม พัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม 1,284,900

ด าเนินการจดัท าและประกาศ ผูช้นะการเสนอราคา 

(หจก.ก.พฒันสนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ 

อยู่ระหวา่งรอลงนามในสญัญา (ใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง)

อยู่ระหวา่งคณะกรรมการพจิารณาผลการจดัซื้อจดัจา้งดว้ยวธิี

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์E-bidding

อยู่ระหวา่งจดัท ารายงานขอซื้อขอจา้งและเตรยีมเอกสาร

ประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์E-bidding



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์ 1,284,900

32
เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่2 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) 

วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่
22 ชุด 660,000

33
เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่ต าบลหายยา 

อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่
2 ชุด 44,000

34
เครื่องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ส ี วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่ต าบลหายยา อ าเภอ

เมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่
10 เครื่อง 150,000

35
เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์ (Ink Tank Printer) วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่

   ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่
3 เครื่อง 12,900

36
ตดิต ัง้ระบบอนิเตอรเ์น็ตภายในหอ้งเรยีนคอมพวิเตอร ์วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่  ต าบลหายยา 

อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่
1 ระบบ 400,000

37
สแกนเนอร ์ส าหรบังานเก็บเอกสารระดบัศูนยบ์รกิาร แบบที ่1 วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่  ต าบล

หายยา อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่
1 เครื่อง 18,000

จดัท ารายงานขอซื้อขอจา้งและอยู่ระหวา่งด าเนินการจดัหาผูร้บั

จา้ง

อยู่ระหวา่งจดัท ารายงานขอซื้อขอจา้งและเตรยีมเอกสาร

ประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์E-bidding



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

วิทยำลยันำฏศิลปอ่ำงทอง
โครงกำรพัฒนำแหลง่เรียนรู้ทำงกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนำอุปกรณท์ำงกำรศึกษำ กำยภำพและสภำพแวดลอ้มระดับพ้ืนฐำน 3,352,300
ครุภณัฑส์ านกังาน 582,500

1
กระดานไวทบ์อรด์ 2 หนา้ มขีาต ัง้มลีอ้ ขนาด 120*150 cm วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช 

ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช
12 แผน่ 59,800 ไดผู้ข้ายแลว้รอการส ัง่ซื้อ

2
เกา้อี้ส  านกังาน วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช   ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 

จงัหวดันครศรธีรรมราช
30 ตวั 78,000 ก าลงัด าเนินการจดัซื้อโดยวธิีเฉพาะเจาะจงในระบบ e-gp

3
ฉากระแนงกระถาง UPVC ส าหรบัจดันิทรรศการ วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช      ต าบล

ทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช
10 ตวั 40,000 ก าลงัจดัเตรยีมขอ้มลูการจดัซื้อเพือ่ลงในระบบ e-gp

4
ชัน้วางหนงัสอืในหอ้งสมดุ วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช   ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช
5 ตวั 100,000 ก าลงัตดิตต่อผูข้ายเพือ่ขอเอกสารในการจดัซื้อ

5
โตะ๊วางคอมพวิเตอร ์วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช   ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช

 จงัหวดันครศรธีรรมราช
10 ตวั 39,500 ก าลงัด าเนินการจดัซื้อโดยวธิีเฉพาะเจาะจงในระบบ e-gp

6
โตะ๊อเนกประสงคแ์บบพบัได ้วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช   ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช
26 ตวั 26,000 ก าลงัด าเนินการจดัซื้อโดยวธิีเฉพาะเจาะจงในระบบ e-gp

7
พรมทอลายเปอรเ์ซยี ขนาด 2.75x4.75 ม. วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช     ต าบลทา่เรอื 

อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช
4 ผนื 23,200 ก าลงัด าเนินการจดัซื้อโดยวธิีเฉพาะเจาะจงในระบบ e-gp

8
พรมทอลายเปอรเ์ซยี ขนาด 3.00x4.00 ม. วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช     ต าบลทา่เรอื 

อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช
4 ผนื 24,000 ก าลงัด าเนินการจดัซื้อโดยวธิีเฉพาะเจาะจงในระบบ e-gp

9
มา่นปรบัแสง วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช    ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 

จงัหวดันครศรธีรรมราช
24 ชุด 192,000 ไดผู้ข้ายแลว้รอการส ัง่ซื้อ

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 299,800

งบลงทนุ/คา่ครุภณัฑ ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

10

โทรทศัน ์แอล อดี ี(LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 น้ิว พรอ้มขาแขวนทวี ีแบบตดิผนงั 

วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช    ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดั

นครศรธีรรมราช

5 ชุด 142,500 ก าลงัด าเนินการจดัซื้อโดยวธิีเฉพาะเจาะจงในระบบ e-gp

11

โทรทศัน ์แอล อดี ี(LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 น้ิว พรอ้มขาต ัง้ทวี ีแบบมลีอ้เลือ่น 

วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช   ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดั

นครศรธีรรมราช

5 ชุด 157,300 ก าลงัด าเนินการจดัซื้อโดยวธิีเฉพาะเจาะจงในระบบ e-gp

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 95,000

12
เครื่องขยายเสยีงเพาเวอรม์กิเซอร ์วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช    ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช
5 เครื่อง 30,000 ก าลงัด าเนินการจดัซื้อโดยวธิีเฉพาะเจาะจงในระบบ e-gp

13
ตูล้  าโพงแบบตดิต ัง้ฝาผนงั วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช    ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช
10 เครื่อง 50,000 ก าลงัด าเนินการจดัซื้อโดยวธิีเฉพาะเจาะจงในระบบ e-gp

14
ไมโครโฟนชนิดไดนามกิส ์วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช   ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช
5 เครื่อง 15,000 ก าลงัด าเนินการจดัซื้อโดยวธิีเฉพาะเจาะจงในระบบ e-gp

ครุภณัฑอ์ื่นๆ 2,375,000

15
ชุดทศกณัฐ ์วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช   ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดั

นครศรธีรรมราช
1 ชุด 80,000

อยู่ในข ัน้ตอนประกวดราคาซื้อดว้ยวธิีการอเิลก็ทรอนิกส์

(e-bidding) ก าหนดยืน่เสนอราคา

วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2563

16
ชุดนกยูง วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดั

นครศรธีรรมราช
1 ชุด 65,000

อยู่ในข ัน้ตอนประกวดราคาซื้อดว้ยวธิีการอเิลก็ทรอนิกส์

(e-bidding) ก าหนดยืน่เสนอราคา

วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2563

17
ชุดนาง วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดั

นครศรธีรรมราช
6 ชุด 350,000

อยู่ในข ัน้ตอนประกวดราคาซื้อดว้ยวธิีการอเิลก็ทรอนิกส์

(e-bidding) ก าหนดยืน่เสนอราคา

วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2563



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

18
ชุดนางใน วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดั

นครศรธีรรมราช
12 ชุด 300,000

อยู่ในข ัน้ตอนประกวดราคาซื้อดว้ยวธิีการอเิลก็ทรอนิกส์

(e-bidding) ก าหนดยืน่เสนอราคา

วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2563

19
ชุดเปาวนาสูร วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดั

นครศรธีรรมราช
1 ชุด 80,000

อยู่ในข ัน้ตอนประกวดราคาซื้อดว้ยวธิีการอเิลก็ทรอนิกส์

(e-bidding) ก าหนดยืน่เสนอราคา

วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2563

20
ชุดพระแขนส ัน้ วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 

จงัหวดันครศรธีรรมราช
6 ชุด 360,000

อยู่ในข ัน้ตอนประกวดราคาซื้อดว้ยวธิีการอเิลก็ทรอนิกส์

(e-bidding) ก าหนดยืน่เสนอราคา

วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2563

21
ชุดพระราม วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดั

นครศรธีรรมราช
1 ชุด 70,000

อยู่ในข ัน้ตอนประกวดราคาซื้อดว้ยวธิีการอเิลก็ทรอนิกส์

(e-bidding) ก าหนดยืน่เสนอราคา

วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2563

22
ชุดพระลกัษณ์ วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช    ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 

จงัหวดันครศรธีรรมราช
1 ชุด 70,000

อยู่ในข ัน้ตอนประกวดราคาซื้อดว้ยวธิีการอเิลก็ทรอนิกส์

(e-bidding) ก าหนดยืน่เสนอราคา

วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2563

23
ชุดมโหธร วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช    ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดั

นครศรธีรรมราช
1 ชุด 80,000

อยู่ในข ัน้ตอนประกวดราคาซื้อดว้ยวธิีการอเิลก็ทรอนิกส์

(e-bidding) ก าหนดยืน่เสนอราคา

วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2563

24
ชุดระบ าปืดชายหญิงครบชุดพรอ้มเครื่องประดบัและอุปกรณ์ วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช  

ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช
12 ชุด 264,000

อยู่ในข ัน้ตอนประกวดราคาซื้อดว้ยวธิีการอเิลก็ทรอนิกส์

(e-bidding) ก าหนดยืน่เสนอราคา

วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2563



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

25
ชุดระบ าพดัใบพอ้พรอ้มเครื่องประดบัและอุปกรณ์ วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช    ต าบล

ทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช
12 ชุด 156,000

อยู่ในข ัน้ตอนประกวดราคาซื้อดว้ยวธิีการอเิลก็ทรอนิกส์

(e-bidding) ก าหนดยืน่เสนอราคา

วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2563

26
ชุดระบ าลลีาชาชกัชายหญิงครบชุดพรอ้มเครื่องประดบัและอุปกรณ์ วทิยาลยันาฏศิลป

นครศรธีรรมราช   ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช
16 ชุด 250,000

อยู่ในข ัน้ตอนประกวดราคาซื้อดว้ยวธิีการอเิลก็ทรอนิกส์

(e-bidding) ก าหนดยืน่เสนอราคา

วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2563

27
ชุดฤาษแีดง วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช   ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดั

นครศรธีรรมราช
1 ชุด 60,000

อยู่ในข ัน้ตอนประกวดราคาซื้อดว้ยวธิีการอเิลก็ทรอนิกส์

(e-bidding) ก าหนดยืน่เสนอราคา

วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2563

28
ชุดสุครพี วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช    ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดั

นครศรธีรรมราช
1 ชุด 65,000

อยู่ในข ัน้ตอนประกวดราคาซื้อดว้ยวธิีการอเิลก็ทรอนิกส์

(e-bidding) ก าหนดยืน่เสนอราคา

วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2563

29
ชุดหนุมาน วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช   ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดั

นครศรธีรรมราช
1 ชุด 60,000

อยู่ในข ัน้ตอนประกวดราคาซื้อดว้ยวธิีการอเิลก็ทรอนิกส์

(e-bidding) ก าหนดยืน่เสนอราคา

วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2563

30
ชุดองคต วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช    ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดั

นครศรธีรรมราช
1 ชุด 65,000

อยู่ในข ัน้ตอนประกวดราคาซื้อดว้ยวธิีการอเิลก็ทรอนิกส์

(e-bidding) ก าหนดยืน่เสนอราคา

วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2563

กิจกรรม พัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม 425,700
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์ 425,700

31

เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่2 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) 

วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดั

นครศรธีรรมราช

10 เครื่อง 300,000 ก าลงัด าเนินการจดัซื้อโดยวธิีเฉพาะเจาะจงในระบบ e-gp



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

32
เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื 

อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช
5 เครื่อง 80,000 ก าลงัด าเนินการจดัซื้อโดยวธิีเฉพาะเจาะจงในระบบ e-gp

33
เครื่องพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่2 (38 หนา้/นาท)ี วทิยาลยันาฏศิลป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช
1 เครื่อง 15,000 ก าลงัด าเนินการจดัซื้อโดยวธิีเฉพาะเจาะจงในระบบ e-gp

34
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช
10 เครื่อง 25,000 ก าลงัด าเนินการจดัซื้อโดยวธิีเฉพาะเจาะจงในระบบ e-gp

35
อุปกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที ่1 วทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช 

ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช
1 ตวั 5,700 ก าลงัด าเนินการจดัซื้อโดยวธิีเฉพาะเจาะจงในระบบ e-gp



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

วิทยำลยันำฏศิลปอ่ำงทอง
โครงกำรพัฒนำแหลง่เรียนรู้ทำงกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนำอุปกรณท์ำงกำรศึกษำ กำยภำพและสภำพแวดลอ้มระดับพ้ืนฐำน 3,931,900
ครุภณัฑส์ านกังาน 426,000

1
เครื่องท ำลำยเอกสำร แบบตดัตรง ท ำลำยครัง้ละ 10 แผน่ วทิยำลยันำฏศิลปอ่ำงทอง   ต ำบลบำง

แกว้ อ ำเภอเมอืงอ่ำงทอง จงัหวดัอ่ำงทอง
1 เครื่อง 20,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอจัดสรรงบประมาณ

2
เครื่องรบัส่งวทิยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์วทิยำลยันำฏศิลปอ่ำงทอง ต ำบลบำงแกว้ 

อ ำเภอเมอืงอ่ำงทอง จงัหวดัอ่ำงทอง
3 เครื่อง 36,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอจัดสรรงบประมาณ

3 โตะ๊หมูบู่ชำ วทิยำลยันำฏศิลปอ่ำงทอง   ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอ่ำงทอง จงัหวดัอ่ำงทอง 1 ชุด 55,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอจัดสรรงบประมาณ
4 โพเดยีม วทิยำลยันำฏศิลปอ่ำงทอง   ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอ่ำงทอง จงัหวดัอ่ำงทอง 1 ชุด 15,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอจัดสรรงบประมาณ

5
ศำลำทีน่ ัง่ไมจ้รงิ มงุหลงัคำดว้ยเฌอร่ำ วทิยำลยันำฏศิลปอ่ำงทอง   ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืง

อ่ำงทอง จงัหวดัอ่ำงทอง
12 หลงั 300,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอจัดสรรงบประมาณ

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 120,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอจัดสรรงบประมาณ

6
กลอ้งถ่ำยรูประบบดจิติอล พรอ้มอุปกรณ์ประกอบ วทิยำลยันำฏศิลปอ่ำงทอง   ต ำบลบำงแกว้ 

อ ำเภอเมอืงอ่ำงทอง จงัหวดัอ่ำงทอง
1 ตวั 120,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอจัดสรรงบประมาณ

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 199,000

7
ชุดเครื่องเสยีง  (พรอ้มตดิต ัง้) วทิยำลยันำฏศิลปอ่ำงทอง   ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอ่ำงทอง 

จงัหวดัอ่ำงทอง
6 ชุด 80,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอจัดสรรงบประมาณ

8 ไมคค์ำดศรษีะ วทิยำลยันำฏศิลปอ่ำงทอง   ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอ่ำงทอง จงัหวดัอ่ำงทอง 6 ตวั 24,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอจัดสรรงบประมาณ

9
อุปกรณ์ลงขอ้มลูแผงวงจรคลืน่วทิยุและใหบ้รกิำรยมืคนื  วทิยำลยันำฏศิลปอ่ำงทอง   ต ำบลบำง

แกว้ อ ำเภอเมอืงอ่ำงทอง จงัหวดัอ่ำงทอง
1 ชุด 95,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอจัดสรรงบประมาณ

ครุภณัฑก์ีฬา 66,900          

งบลงทนุ/คา่ครุภณัฑ ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

10
ป้ำยคะแนนแบบลอ้เลือ่น วทิยำลยันำฏศิลปอ่ำงทอง   ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอ่ำงทอง จงัหวดั

อ่ำงทอง
1 ชุด 9,900 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอจัดสรรงบประมาณ

11
เสำตะกรอ้มฟีนัเฟืองพเิศษแบบลอ้เลือ่น วทิยำลยันำฏศิลปอ่ำงทอง   ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืง

อ่ำงทอง จงัหวดัอ่ำงทอง
1 ชุด 19,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอจัดสรรงบประมาณ

12
เสำประตูโกฟตุซอล พรอ้มตำข่ำยและโกลฟตุซอล วทิยำลยันำฏศิลปอ่ำงทอง   ต ำบลบำงแกว้ 

อ ำเภอเมอืงอ่ำงทอง จงัหวดัอ่ำงทอง
1 คู่ 38,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอจัดสรรงบประมาณ

ครุภณัฑด์นตรี 2,590,000       

13 กลองชุด วทิยำลยันำฏศิลปอ่ำงทอง   ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอ่ำงทอง จงัหวดัอ่ำงทอง 1 ชุด 150,000 จัดท า TOR เรียบร้อยแล้ว รอประกาศ e-bidding

14 กีตำรค์ลำสสคิ วทิยำลยันำฏศิลปอ่ำงทอง   ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอ่ำงทอง จงัหวดัอ่ำงทอง 10 ตวั 200,000 จัดท า TOR เรียบร้อยแล้ว รอประกาศ e-bidding

15 กีตำรเ์บสไฟฟ้ำ วทิยำลยันำฏศิลปอ่ำงทอง   ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอ่ำงทอง จงัหวดัอ่ำงทอง 2 ตวั 160,000 จัดท า TOR เรียบร้อยแล้ว รอประกาศ e-bidding

16 กีตำรไ์ฟฟ้ำ วทิยำลยันำฏศิลปอ่ำงทอง   ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอ่ำงทอง จงัหวดัอ่ำงทอง 2 ตวั 200,000 จัดท า TOR เรียบร้อยแล้ว รอประกาศ e-bidding

17
แซกโซโฟน เทนเนอร ์วทิยำลยันำฏศิลปอ่ำงทอง   ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอ่ำงทอง จงัหวดั

อ่ำงทอง
2 ตวั 400,000 จัดท า TOR เรียบร้อยแล้ว รอประกาศ e-bidding

18 แซกโซโฟน อลัโต ้วทิยำลยันำฏศิลปอ่ำงทอง   ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอ่ำงทอง จงัหวดัอ่ำงทอง 2 ตวั 360,000 จัดท า TOR เรียบร้อยแล้ว รอประกาศ e-bidding

19
ตูแ้อมป์กีตำร(์ชนิดแยกชิ้น) วทิยำลยันำฏศิลปอ่ำงทอง   ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอ่ำงทอง 

จงัหวดัอ่ำงทอง
2 ตู ้ 300,000 จัดท า TOR เรียบร้อยแล้ว รอประกาศ e-bidding

20 ตูแ้อมป์คยีบ์อรด์ วทิยำลยันำฏศิลปอ่ำงทอง   ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอ่ำงทอง จงัหวดัอ่ำงทอง 1 ตู ้ 70,000 จัดท า TOR เรียบร้อยแล้ว รอประกาศ e-bidding

21
ตูแ้อมป์เบส(ชนิดแยกชิ้น) วทิยำลยันำฏศิลปอ่ำงทอง   ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอ่ำงทอง จงัหวดั

อ่ำงทอง
1 ตู ้ 150,000 จัดท า TOR เรียบร้อยแล้ว รอประกาศ e-bidding



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

22 ทรมัเป็ต บแีฟลต็ วทิยำลยันำฏศิลปอ่ำงทอง   ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอ่ำงทอง จงัหวดัอ่ำงทอง 2 ตวั 200,000 จัดท า TOR เรียบร้อยแล้ว รอประกาศ e-bidding

23 เบสทรอมโบน วทิยำลยันำฏศิลปอ่ำงทอง   ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอ่ำงทอง จงัหวดัอ่ำงทอง 2 คนั 400,000 จัดท า TOR เรียบร้อยแล้ว รอประกาศ e-bidding
ครุภณัฑอ์ื่นๆ 530,000

24 กวำงทอง วทิยำลยันำฏศิลปอ่ำงทอง   ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอ่ำงทอง จงัหวดัอ่ำงทอง 1 ชุด 75,000 จัดท า TOR เรียบร้อยแล้ว รอประกาศ e-bidding
25 พระนำรำยณ์ วทิยำลยันำฏศิลปอ่ำงทอง   ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอ่ำงทอง จงัหวดัอ่ำงทอง 2 ชุด 150,000 จัดท า TOR เรียบร้อยแล้ว รอประกาศ e-bidding
26 พระอศิวร วทิยำลยันำฏศิลปอ่ำงทอง   ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอ่ำงทอง จงัหวดัอ่ำงทอง 1 ชุด 75,000 จัดท า TOR เรียบร้อยแล้ว รอประกาศ e-bidding

27
ระบ ำภมุรำชมหำวชิรำลงกรณ์  วทิยำลยันำฏศิลปอ่ำงทอง   ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอ่ำงทอง 

จงัหวดัอ่ำงทอง
10 ชุด 70,000 จัดท า TOR เรียบร้อยแล้ว รอประกาศ e-bidding

28 สตัธำสูร วทิยำลยันำฏศิลปอ่ำงทอง   ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอ่ำงทอง จงัหวดัอ่ำงทอง 1 ชุด 80,000 จัดท า TOR เรียบร้อยแล้ว รอประกาศ e-bidding
29 แสงอำทติย ์วทิยำลยันำฏศิลปอ่ำงทอง   ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอ่ำงทอง จงัหวดัอ่ำงทอง 1 ชุด 80,000 จัดท า TOR เรียบร้อยแล้ว รอประกาศ e-bidding

กิจกรรม พัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม 104,600
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์ 104,600

30
เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ พรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์ (Ink Tank Printer) วทิยำลยั

นำฏศิลปอ่ำงทอง ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอ่ำงทอง จงัหวดัอ่ำงทอง
3 เครื่อง 24,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอจัดสรรงบประมาณ

31
เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์ (Ink Tank Printer) วทิยำลยันำฏศิลปอ่ำงทอง  

 ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอ่ำงทอง จงัหวดัอ่ำงทอง
2 เครื่อง 8,600 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอจัดสรรงบประมาณ

32
สแกนเนอร ์ส ำหรบังำนเก็บเอกสำรระดบัศูนยบ์รกิำร แบบที ่3 วทิยำลยันำฎศิลปอ่ำงทอง   ต ำบล

บำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอ่ำงทอง จงัหวดัอ่ำงทอง
2 เครื่อง 72,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอจัดสรรงบประมาณ



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

วิทยำลยันำฏศิลปร้อยเอ็ด 
โครงกำรพัฒนำแหลง่เรียนรู้ทำงกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนำอุปกรณท์ำงกำรศึกษำ กำยภำพและสภำพแวดลอ้มระดับพ้ืนฐำน 5,554,000
ครุภณัฑส์ านกังาน 866,500

1 เกา้อี้เลคเชอร ์ วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 350 ตวั 280,000 รอเงนิงบประมาณ

2
ชัน้วางวารสารแบบเอยีง วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดั

รอ้ยเอ็ด
2 ชัน้ 10,000 รอเงนิงบประมาณ

3
ชัน้วางหนงัสอื 3 ตอน (โลหะ) วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 

จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
3 ชัน้ 54,000 รอเงนิงบประมาณ

4
ชัน้วางหนงัสอืเตี้ย แบบ 2 หนา้ 2 ช่วง วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
4 ชัน้ 48,000 รอเงนิงบประมาณ

5
ชุดโตะ๊ท างานขนาด  4 ฟตุครึ่ง พรอ้มเกา้อี้  วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
20 ชุด 240,000 รอเงนิงบประมาณ

6
ตูเ้ก็บเสื้อ  เหลก็ผา้บานเลือ่นกระจก 120 ซม. วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
4 หลงั 26,000 รอเงนิงบประมาณ

7
ตูไ้ม ้2 ตอนบานกระจก(ไทยประดษิฐ)์ วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
3 หลงั 45,000 รอเงนิงบประมาณ

8
ตูไ้ม ้บานกระจก ไทยประดษิฐ ์วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 

จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
2 หลงั 40,000 รอเงนิงบประมาณ

9
ตูเ้หลก็ บานเลือ่นทบึและบานเลือ่นกระจก วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
10 หลงั 120,000 รอเงนิงบประมาณ

งบลงทนุ/คา่ครุภณัฑ ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

10
ทีแ่ขวนหนงัสอืพมิพไ์ม ้พรอ้มไมห้นีบ วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
1 ชุด 3,500 รอเงนิงบประมาณ

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 93,900

11
เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรมั วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
1 เครื่อง 18,000 รอเงนิงบประมาณ

12
เครื่องดูดฝุ่น 2,400 วตัต ์วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดั

รอ้ยเอ็ด
3 เครื่อง 25,500 รอเงนิงบประมาณ

13
เครื่องท าน า้รอ้น-น า้เย็น แบบต่อทอ่ ขนาด 2 กอ๊ก วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
2 เครื่อง 50,400 รอเงนิงบประมาณ

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 722,500

14
กลอ้งถ่ายภาพ DSLR วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดั

รอ้ยเอ็ด
1 ตวั 95,000 รอเงนิงบประมาณ

15
เครื่องมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens วทิยาลยันาฏศิลป

รอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
1 เครื่อง 42,500 รอเงนิงบประมาณ

16
ชุดเครื่องเสยีงประกาศแบบบูทูช วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 

จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
1 ชุด 15,000 รอเงนิงบประมาณ

17
โทรทศันส์ ีแอล อ ีด ีความละเอยีดจอภาพ  1920x1080 พกิเซลขนาดไมน่อ้ยกวา่  60  น้ิว 

วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
10 เครื่อง 370,000 รอเงนิงบประมาณ

18
รายการหอ้งบนัทกึเสยีง  พรอ้มครุภณัฑ ์วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
1 ชุด 200,000 รอเงนิงบประมาณ

ครุภณัฑก์ีฬา 58,000          

19
เสาบาสเกตบอลแป้นพลาสตกิ แบบมลีอ้เลือ่น วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
1 คู่ 58,000 รอเงนิงบประมาณ

ครุภณัฑด์นตรี 1,508,000       



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

20 กลองชุด วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 4 ชุด 300,000 รอเงนิงบประมาณ

21 กีตา้รเ์บสไฟฟ้า วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 ตวั 40,000 รอเงนิงบประมาณ

22 กีตารโ์ปร่งไฟฟ้า  วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 9 ตวั 135,000 รอเงนิงบประมาณ

23 กีตา้รไ์ฟฟ้า วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 2 ตวั 70,000 รอเงนิงบประมาณ

24 ทรมัเป็ต วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 4 ตวั 240,000 รอเงนิงบประมาณ

25 เทนเนอรแ์ซคโซโฟน  วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 4 ตวั 480,000 รอเงนิงบประมาณ

26
แมนโดลนิชนิดไฟฟ้า(ส าหรบังานการแสดง) วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
1 ตวั 18,500 รอเงนิงบประมาณ

27
ไวโอลนี (ส าหรบังานการแสดง) วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 

จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
1 ตวั 35,000 รอเงนิงบประมาณ

28 อลัโตแ้ซคโซโฟน วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 2 ตวั 180,000 รอเงนิงบประมาณ

29
แอคคอเดี้ยน(ส าหรบังานการแสดง) วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด

 จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
1 ตวั 9,500 รอเงนิงบประมาณ

ครุภณัฑก์ารเกษตร 65,100

30
เครื่องสูบน า้ ซมัเมอรส์ ขนาด 2 แรงมา้ วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
1 เครื่อง 20,000 รอเงนิงบประมาณ

31
เครื่องสูบน า้แบบไดโว ่310 ลติร/นาท ี วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
1 เครื่อง 13,000 รอเงนิงบประมาณ

32
เครื่องสูบน า้มอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาด 1500 ลติร/นาท ีวทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
1 เครื่อง 32,100 รอเงนิงบประมาณ



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

ครุภณัฑอ์ื่นๆ 2,240,000

33 ชุดชวาชาย วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 6 ชุด 120,000 รอเงนิงบประมาณ

34
ชุดทวารวด ีพรอ้มเครื่องประดบั วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 

จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
6 ชุด 90,000 รอเงนิงบประมาณ

35 ชุดไทย  ร.5 วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 2 ชุด 16,000 รอเงนิงบประมาณ

36 ชุดไทย  ร.6 วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 2 ชุด 16,000 รอเงนิงบประมาณ

37 ชุดไทยบรมพมิาน วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 ชุด 15,000 รอเงนิงบประมาณ

38 ชุดไทยพระราชนิยม วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 8 ชุด 112,000 รอเงนิงบประมาณ

39
ชุดนกยูงพรอ้มเครื่องประดบั วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 

จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
1 ชุด 55,000 รอเงนิงบประมาณ

40
ชุดนางสดีา พรอ้มเครื่องประดบั วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 

จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
1 ชุด 50,000 รอเงนิงบประมาณ

41 ชุดพมา่ วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 24 ชุด 360,000 รอเงนิงบประมาณ

42
ชุดพระพรต พรอ้มเครื่องประดบั  อาวุธ ชฎา และ รุง้ วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
1 ชุด 75,000 รอเงนิงบประมาณ

43
ชุดพระราม พรอ้มเครื่องประดบั อาวุธ ชฎา และ รุง้ วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
1 ชุด 75,000 รอเงนิงบประมาณ

44
ชุดพระลกัษณ์ พรอ้มเครื่องประดบั อาวุธ ชฎา และ รุง้ วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
1 ชุด 75,000 รอเงนิงบประมาณ

45
ชุดพระศตัรุด พรอ้มเครื่องประดบั อาวุธ ชฎา และ รุง้ วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
1 ชุด 75,000 รอเงนิงบประมาณ



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

46
ชุดพระอศิวร พรอ้มเครื่องประดบั อาวุธ ชฎา และ รุง้ วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
1 ชุด 75,000 รอเงนิงบประมาณ

47
ชุดย่าหรนัพรอ้มเครื่องประดบั วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 

จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
1 ชุด 65,000 รอเงนิงบประมาณ

48 ชุดระบ ามยุราภริมย ์วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 8 ชุด 48,000 รอเงนิงบประมาณ

49 ชุดรบัแขกบนุวม วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 3 ชุด 54,000 รอเงนิงบประมาณ

50
ชุดหมอล า  ตวัประกอบชาย วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 

จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
4 ชุด 120,000 รอเงนิงบประมาณ

51
ชุดหมอล า  ตวัประกอบหญิง วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 

จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
4 ชุด 100,000 รอเงนิงบประมาณ

52
ชุดหมอล าเรื่อง (ตวัเอก) วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดั

รอ้ยเอ็ด
5 ชุด 250,000 รอเงนิงบประมาณ

53
ชุดหมอล าหญิง (ตวัเอก) วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดั

รอ้ยเอ็ด
5 ชุด 150,000 รอเงนิงบประมาณ

54 ระบ าชุมนุมเผา่ไทย  วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 ชุด 48,000 รอเงนิงบประมาณ

55
รดัเกลา้เปลว , จอนหู ,ทา้ยชอ้ง  พรอ้มผม วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
1 อนั 27,000 รอเงนิงบประมาณ

56
รดัเกลา้ยอด , จอนหู , ทา้ยชอ้ง   พรอ้มผม วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
1 อนั 27,000 รอเงนิงบประมาณ

57
ศรษีะทศกณัฑห์นา้ทอง วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดั

รอ้ยเอ็ด
1 ศีรษะ 22,000 รอเงนิงบประมาณ



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

58
ศรษีะหนุมานครองเมอืง วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดั

รอ้ยเอ็ด
1 ศีรษะ 20,000 รอเงนิงบประมาณ

59 เสื้อราชปะแตน  วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 10 ชุด 70,000 รอเงนิงบประมาณ

60
หางเครื่องหมอล าชาย วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดั

รอ้ยเอ็ด
5 ชุด 30,000 รอเงนิงบประมาณ

กิจกรรมพัฒนำอุปกรณท์ำงกำรศึกษำ กำยภำพและสภำพแวดลอ้มระดับอุดมศึกษำ 7,124,900

ครุภณัฑส์ านกังาน 179,000

61 ชัน้วางเครื่องดนตร ี วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 10 ตวั 55,000 จดัท าขอ้หลกัผูข้าย รอเงนิงบประมาณ

62
ชุดโตะ๊ท างานขนาด  4 ฟตุครึ่ง พรอ้มเกา้อี้  วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
4 ชุด 48,000 จดัท าขอ้หลกัผูข้าย รอเงนิงบประมาณ

63 ตู ้15 ลิ้นชกั วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 2 หลงั 12,000 จดัท าขอ้หลกัผูข้าย รอเงนิงบประมาณ

64 ตูไ้ม ้บานกระจก  วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 2 หลงั 40,000 จดัท าขอ้หลกัผูข้าย รอเงนิงบประมาณ

65
ตูเ้หลก็ บานเลือ่นทบึและบานเลือ่นกระจก วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
2 หลงั 24,000 จดัท าขอ้หลกัผูข้าย รอเงนิงบประมาณ

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 147,400 จดัท าขอ้หลกัผูข้าย รอเงนิงบประมาณ

66 เครื่องฉายภาพ 3 มติ ิวทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 4 เครื่อง 80,000 จดัท าขอ้หลกัผูข้าย รอเงนิงบประมาณ

67
เครื่องมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens วทิยาลยันาฏศิลป

รอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
2 เครื่อง 67,400 จดัท าขอ้หลกัผูข้าย รอเงนิงบประมาณ

ครุภณัฑด์นตรี 5,292,500       



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

68 วงโยธวาทติ  วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 วง 5,292,500 แกไ้ข TOR

ครุภณัฑอ์ื่นๆ 1,506,000

69
เครื่องราชูปโภคกะไหล่ทอง  วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 

จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
1 ชุด 35,000 พจิารณาราคากลาง

70
ฉากลบัแล (ลายไทยฉล)ุ วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดั

รอ้ยเอ็ด
1 ชุด 15,000 พจิารณาราคากลาง

71 ชุดเครื่องพระส าอาง วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 ชุด 35,000 พจิารณาราคากลาง

72 ชุดเครื่องสูง วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 ส ารบั 180,000 พจิารณาราคากลาง

73
ชุดชกันาคดกึด าบรรพ ์พญานาค พรอ้มภูเขา วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
1 ชุด 130,000 พจิารณาราคากลาง

74
ธงน าทพั ยกัษ ์ลงิ จนี พมา่ ไทย ลาว วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
1 ชุด 36,000 พจิารณาราคากลาง

75
ราชรถปิดทองค าเปลว 100%  วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 

จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
1 คนั 350,000 พจิารณาราคากลาง

76
โรงพธิีพรอ้มหลงัคาและฉตัรขาว  วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 

จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
1 ชุด 35,000 พจิารณาราคากลาง

77
โรงพธิีพรอ้มหลงัคาและฉตัรเขยีว วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 

จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
1 ชุด 35,000 พจิารณาราคากลาง

78
โรงพธิีพรอ้มหลงัคาและฉตัรด า วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 

จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
1 ชุด 35,000 พจิารณาราคากลาง

79
โรงพธิีพรอ้มหลงัคาและฉตัรแดง วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 

จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
1 ชุด 35,000 พจิารณาราคากลาง



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

80 เสลีย่งพรอ้มขารอง วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 ชุด 30,000 พจิารณาราคากลาง

81
หนงัใหญ่ ชุดจบัลงิหวัค า่ 4ตวั วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 

จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
1 ชุด 70,000 พจิารณาราคากลาง

82
หมอนขวาน (ปกัดิ้นนูนดา้นหนา้) วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 

จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
1 ใบ 5,000 พจิารณาราคากลาง

83
หุน่ละครเลก็  กวางทอง วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดั

รอ้ยเอ็ด
1 ตวั 80,000 พจิารณาราคากลาง

84
หุน่ละครเลก็  เบญจกาย วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดั

รอ้ยเอ็ด
1 ตวั 80,000 พจิารณาราคากลาง

85
หุน่ละครเลก็  พระราม วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดั

รอ้ยเอ็ด
1 ตวั 80,000 พจิารณาราคากลาง

86 หุน่ละครเลก็  สดีา วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 ตวั 80,000 พจิารณาราคากลาง

87
หุน่ละครเลก็  หนุมาน วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดั

รอ้ยเอ็ด
1 ตวั 80,000 พจิารณาราคากลาง

88
หุน่ละครเลก็ ทศกณัฐ ์วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดั

รอ้ยเอ็ด
1 ตวั 80,000 พจิารณาราคากลาง



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

วิทยำลยันำฏศิลปสโุขทยั 
โครงกำรพัฒนำแหลง่เรียนรู้ทำงกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนำอุปกรณท์ำงกำรศึกษำ กำยภำพและสภำพแวดลอ้มระดับพ้ืนฐำน 3,401,200
ครุภณัฑส์ านกังาน 110,200

1
ตูบ้านเลือ่นกระจกซอ้นตูบ้านเลือ่นทบึ วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืง

สุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั
10 ชุด 80,000 จดัท ารายงานขอซื้อขอจา้ง

2
ระบบควบคุมประตูแบบมจีอและ Fingerprintพรอ้มระบบจดจ าใบหนา้ วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั  

  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั
1 ระบบ 30,200 จดัท ารายงานขอซื้อขอจา้ง

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 50,000

3 เครื่องซกัผา้  วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั     ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 2 เครื่อง 50,000 จดัท ารายงานขอซื้อขอจา้ง

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 132,500

4
โทรทศัน ์แอลอดีี(LED TV) แบบ Smart TVระดบัความระเอยีดจอภาพ 1920x1080 พเิซล ขนาด

 55 น้ิว วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั    ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั
5 เครื่อง 132,500 จดัท ารายงานขอซื้อขอจา้ง

ครุภณัฑด์นตรี 1,790,000       

5 คลารเินท บแีฟลต วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั    ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 2 คนั 100,000

6 แซกโซโฟนเทนเนอร ์วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั  จงัหวดัสุโขทยั 2 ตวั 240,000

7 แซกโซโฟนอลัโต วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั  จงัหวดัสุโขทยั 2 ตวั 180,000

งบลงทนุ/คา่ครุภณัฑ ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

           ไดผู้ร้บัจา้งเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทั บูเซ่แอนด ์      

        ฮอคล ์จ ากดั / รออนุมตัวิงเงนิงบประมาณ          

     วงเงนิ 1,070,000.- บาท



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

8 ทรมัเป็ต บแีฟลต็ วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั  จงัหวดัสุโขทยั 2 คนั 120,000

9 เทนเนอรท์รอมโบน วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั  จงัหวดัสุโขทยั 2 คนั 100,000

10 มารช์ชิ่งบารโิทน วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั  จงัหวดัสุโขทยั 2 คนั 300,000

11 มารช์ชิ่งเฟรนฮอรน์ วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั  จงัหวดัสุโขทยั 2 คนั 300,000

12 มารช์ชิ่งเมโลโฟน วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั  จงัหวดัสุโขทยั 1 คนั 150,000

13 มารช์ชิ่งยูโฟเนียม วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั  จงัหวดัสุโขทยั 1 คนั 300,000

ครุภณัฑก์ีฬา 80,300          

14 เสากีฬาตะกรอ้ วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั    ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 1 คู่ 24,500 จดัท ารายงานขอซื้อขอจา้ง

15 เสากีฬาแบดมนิตนั วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั     ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 1 คู่ 12,800 จดัท ารายงานขอซื้อขอจา้ง

16
เสากีฬาวอลเลยบ์อล วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั    ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดั

สุโขทยั
1 คู่ 24,500 จดัท ารายงานขอซื้อขอจา้ง

17 เสาประตูฟตุซอล วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั     ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 1 คู่ 18,500 จดัท ารายงานขอซื้อขอจา้ง

ครุภณัฑอ์ื่นๆ 1,238,200

18
เครื่องราชูปโภคกะไหล่ทอง กาน า้ จานรอง คนโท 2 กระแจะ 3 พานรอง ขาสงิห ์วทิยาลยันาฏศิลป

สุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั
1 ชุด 35,000

           ไดผู้ร้บัจา้งเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทั บูเซ่แอนด ์      

        ฮอคล ์จ ากดั / รออนุมตัวิงเงนิงบประมาณ          

     วงเงนิ 1,070,000.- บาท

        ไดผู้ร้บัจา้งเรยีบรอ้ยแลว้ หา้งหุน้ส่วนสามญัจ ากดั   

      ธณทรพัยด์นตร ี/ รออนุมตัวิงเงนิงบประมาณ        

     วงเงนิ 1,228,905.- บาท



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

19 ชุดชุมนุมเผา่ไทย  วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั     ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 12 ชุด 96,000

20
ชุดตารมีาลากสัพรอ้มเครื่องประดบัและอุปกรณ์ วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอ

เมอืงสุโขทยั  จงัหวดัสุโขทยั
12 ชุด 151,200

21
ชุดไทภูเขาแบบรอ้ยเอ็ด  วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั   ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดั

สุโขทยั
12 ชุด 93,000

22 ชุดบายศรสู่ีขวญั  วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั   ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 8 ชุด 120,000

23
ชุดฟ้อนนพบรุศีรนีครพงิคเ์ชียงใหม ่วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั 

 จงัหวดัสุโขทยั
12 ชุด 156,000

24 ชุดฟ้อนผางประทปี วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั  จงัหวดัสุโขทยั 12 ชุด 72,000

25
ชุดฟ้อนแพน  พรอ้มเครื่องประดบั วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั     ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืง

สุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั
6 ชุด 123,000

26 ชุดฟ้อนว ีวทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั  จงัหวดัสุโขทยั 12 ชุด 108,000

27
ชุดฟ้อนโหวต แบบที ่2 วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั  จงัหวดั

สุโขทยั
16 ชุด 188,000

28
ระบ าพดัใบพอ้ครบชุดพรอ้มเครื่องประดบั วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืง

สุโขทยั  จงัหวดัสุโขทยั
12 ชุด 96,000

กิจกรรม สง่เสริมสนับสนุนกำรบริกำรทำงสงัคม 1,920,000

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,920,000

        ไดผู้ร้บัจา้งเรยีบรอ้ยแลว้ หา้งหุน้ส่วนสามญัจ ากดั   

      ธณทรพัยด์นตร ี/ รออนุมตัวิงเงนิงบประมาณ        

     วงเงนิ 1,228,905.- บาท



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

29

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรอืก าลงั

เครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 170 กิโลวตัต ์วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืง

สุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั

1 คนั 1,920,000
ไดผู้ร้บัจา้งเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทั เชยีงแสน มอเตอรเ์ซลส ์จ ากดั

 / รออนุมตัวิงเงนิงบประมาณ  วงเงนิ 1,915,300.- บาท

กิจกรรม พัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม 58,000
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์ 58,000

30
เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึ (Ink Tank Printer) วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั ต าบล

บา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั
10 เครื่อง 43,000 จดัท ารายงานขอซื้อขอจา้ง

31 เครื่องแสกนหนงัสอื วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั   ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 2 เครื่อง 15,000 จดัท ารายงานขอซื้อขอจา้ง



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

วิทยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ์
โครงกำรพัฒนำแหลง่เรียนรู้ทำงกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนำอุปกรณท์ำงกำรศึกษำ กำยภำพและสภำพแวดลอ้มระดับพ้ืนฐำน 3,824,000
ครุภณัฑส์ านกังาน 535,000

1
โตะ๊ท ำงำนไม ้3 ลิ้นชกั วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดั

กำฬสนิธุ์
2 ตวั 8,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

2
เกำ้อี้ท  ำงำนพนกัพงิสูง วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดั

กำฬสนิธุ์
1 ตวั 9,500

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

3 เกำ้อี้บนุวม วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์ 50 ตวั 12,000
อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

4
เกำ้อี้เลกเชอรไ์ม ้วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดั

กำฬสนิธุ์
150 ตวั 105,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

5 เกำ้อี้ส  ำนกังำน วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์ 3 ตวั 10,500
อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

6
เครื่องท ำลำยเอกสำร แบบตดัตรง ท ำลำยครัง้ละ 20 แผน่ วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์ต ำบล

กำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์
1 เครื่อง 28,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

7
ตูเ้ก็บเอกสำรอเนกประสงค ์วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์

จงัหวดักำฬสนิธุ์
8 ตู ้ 60,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

8
ตูเ้หลก็เก็บเครื่องแต่งกำย และเครื่องประดบั วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์ ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอ

เมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์
12 ตู ้ 108,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

9
โตะ๊ท ำงำนระดบั 3-6 พรอ้มเกำ้อี้ วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืง

กำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์
10 ชุด 70,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

งบลงทนุ/คา่ครุภณัฑ ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

10 พดัลมโคจร วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์ 32 ตวั 64,000
อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

11 พดัลมตัง้โตะ๊ วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์ 20 ตวั 60,000
อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 64,200

12
เครื่องตดัหญำ้ แบบขอ้อ่อน วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์

จงัหวดักำฬสนิธุ์
2 เครื่อง 25,200

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

13
รถตดัหญำ้แบบเดนิตำม วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์

จงัหวดักำฬสนิธุ์
3 คนั 39,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 270,000

14
ชุดไมคป์ระชุมไรส้ำยพรอ้มเครื่องขยำยและล ำโพง วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์

อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์
15 ชุด 250,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

15
แฟลช แฟลชวทิยุไรส้ำยควบคุมอุปกรณ์เสรมิไฟถ่ำยรูป วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์ ต ำบลกำฬสนิธุ์

 อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์
1 เครื่อง 20,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 130,000

16
เครื่องขยำยเสยีงช่วยสอนลอ้ลำกอเนกประสงค ์มแีอมป์ในตวั วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบล

กำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์
4 ตวั 60,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

17
โคมสปอรต์ไลท ์led ไมน่อ้ยกวำ่ 200 w วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืง

กำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์
16 ชุด 70,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

ครุภณัฑก์ีฬา 75,000          

18 โตะ๊ปิงปอง วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์ 4 ตวั 22,400
อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

19
เบำะนัง่ซทิอพั 360 องศำ วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์

จงัหวดักำฬสนิธุ์
1 ชิ้น 5,400

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

20
ป้ำยคะแนนเปตอง วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดั

กำฬสนิธุ์
2 ป้ำย 25,400

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

21
ป้ำยคะแนนวอลเลยบ์อล บำสเก็ตบอล วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืง

กำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์
2 ป้ำย 21,800

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

ครุภณัฑค์ดนตรี 1,146,000       

22 กลองชุด วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์ 1 ชุด 100,000
อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

23
คลำรเินท บแีฟลท วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดั

กำฬสนิธุ์
1 ตวั 100,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

24
ดบัเบลิเฟรนฮ์อนร ์วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดั

กำฬสนิธุ์
1 ตวั 200,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

25
ตูแ้อมป์กีตำรไ์ฟฟ้ำ วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดั

กำฬสนิธุ์
2 เครื่อง 78,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

26
ตูแ้อมป์คยีบ์อรด์ วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดั

กำฬสนิธุ์
1 เครื่อง 70,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

27
ตูแ้อมป์เบสไฟฟ้ำ วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดั

กำฬสนิธุ์
2 เครื่อง 98,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

28
ทรมัเป็ต บแีฟลต็  วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดั

กำฬสนิธุ์
1 คนั 100,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

29 เปียโนไฟฟ้ำ วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์ 4 หลงั 120,000
อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

30 ฟลุต วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์ 1 คนั 100,000
อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

31
มำรช์ิง เบสดรมั ขนำด 22 น้ิว วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์

จงัหวดักำฬสนิธุ์
1 ใบ 80,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

32 วโิอลำ วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์ 2 ตวั 100,000
อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

ครุภณัฑโ์รงงาน 37,800          

33
ปัม๊ลม 3 แรงมำ้ วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดั

กำฬสนิธุ์
1 เครื่อง 30,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

34 เครื่องตดัเหลก็ วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์ 1 เครื่อง 5,000
อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

35 สวำ่นไฟฟ้ำ วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์ 1 เครื่อง 2,800
อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

ครุภณัฑอ์ื่นๆ 1,566,000

36 ชุดทศกณัฑ ์วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์ 1 ชุด 80,000
อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

37 ชุดมโนรำห ์วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์ 7 ชุด 350,000
อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

38 ชุดระบ ำไก่ วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์ 8 ชุด 56,000
อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

39
ชุดเสนำยกัษ ์(ศีรษะยกัษโ์ลน้) วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์

จงัหวดักำฬสนิธุ์
4 ชุด 200,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

40 ชุดเสนำลงิ วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์ 4 ชุด 220,000
อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

41 ชุดหมอล ำชำย วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์ 12 ชุด 360,000
อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

42 ชุดหมอล ำหญิง วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์ 12 ชุด 300,000
อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

กิจกรรม สง่เสริมสนับสนุนกำรบริกำรทำงสงัคม 3,268,000

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,268,000

43

รถโดยสำรขนำด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิำตรกระบอกสูบไมต่ ำ่กวำ่ 2,400 ซซี ีหรอืก ำลงัเครื่องยนต์

สูงสุดไมต่ ำ่กวำ่ 90 กิโลวตัต ์  วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์

จงัหวดักำฬสนิธุ์

1 คนั 1,288,000
อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

44
รถบรรทกุ 6 ลอ้ ปรมิำตรกระบอกสูบไมต่ ำ่กวำ่ 5,000 ซซี ีหรอืก ำลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไมต่ ำ่กวำ่  

210 แรงมำ้  วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์
1 คนั 1,980,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

กิจกรรมพัฒนำอุปกรณท์ำงกำรศึกษำ กำยภำพและสภำพแวดลอ้มระดับอุดมศึกษำ 1,701,000
ครุภณัฑส์ านกังาน 164,000

45
กระดำนไวทบ์อรด์ตดิฝำผนงัชนิดแมเ่หลก็ วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์ ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืง

กำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์
2 ตวั 4,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

46 เกำ้อี้ส  ำนกังำน วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์ 10 ตวั 20,000
อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

47
ตูเ้หลก็บำนเลือ่น บนกระจก- ล่ำงทบึ  วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืง

กำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์
5 หลงั 35,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

48
ตูเ้อกสำรเหลก็บำนเลือ่นกระจก 2 ตอน วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืง

กำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์
4 ตู ้ 28,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

49
โตะ๊ท ำงำนส ำนกังำนพรอ้มโตะ๊คอมพวิเตอรรู์ปตวัแอล วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ์

 อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์
4 ตวั 32,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

50 โตะ๊หนำ้ขำว วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์  ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์ 30 ตวั 45,000
อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 162,000

51
โทรทศัน ์จอ แบน 55 น้ิว วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์

จงัหวดักำฬสนิธุ์
6 เครื่อง 162,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 60,000

52
เครื่องขยำยเสยีงแบบลำกจูง ไมน่อ้ยกวำ่ 40 วตัตพ์รอ้มบลูทูธเชื่อมสญัญำนในตวั  วทิยำลยันำฏ

ศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์
5 เครื่อง 60,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

ครุภณัฑอ์ื่นๆ 1,315,000

53 เครื่องรำชูปโภค วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์ 1 ชุด 35,000
อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

54
ชุดนำง (ร ำฉุยฉำยกิง่ไมเ้งนิทอง) วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืง

กำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์
6 ชุด 300,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

55
ชุดพระแขนยำว(ร ำปะเลง) วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์

จงัหวดักำฬสนิธุ์
8 ชุด 600,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

56
ชุดพระแขนส ัน้(พระลอ) วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์

จงัหวดักำฬสนิธุ์
1 ชุด 65,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

57 เตยีงแดงใหญ่ วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์ 2 หน่วย 40,000
อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

58
พระขรรคโ์ลหะ(แบบปิดลำย) วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์

จงัหวดักำฬสนิธุ์
6 เล่ม 18,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

59
มำ้แผง พรอ้มแส ้วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดั

กำฬสนิธุ์
12 หน่วย 36,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

60
รดัเกลำ้ยอด (ลงรกัปิดทองแทป้ระดบัเพชรเทยีม) วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์ ต ำบลกำฬสนิธุ ์

อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์
8 ชุด 176,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

61 หอก  วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์ 30 เล่ม 45,000
อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

กิจกรรม พัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม 1,246,800
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์ 1,246,800

62
เครื่องคอมพวิเตอร ์All In One ส ำหรบังำนส ำนกังำน วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์

อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์
10 เครื่อง 170,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

63

เครื่องคอมพวิเตอร ์All In One ส ำหรบังำนประมวลผล ขนำดจอไมน่อ้ยกวำ่ 27 น้ิว 

ระบบปฏบิตักิำร ios วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดั

กำฬสนิธุ์

1 เครื่อง 120,000
อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

64
เครื่องคอมพวิเตอร ์All In One ส ำหรบังำนประมวลผล วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ์

 อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์
16 เครื่อง 368,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

65
เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส ำหรบังำนประมวลผล วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์

อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์
5 เครื่อง 110,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

66
เครื่องถ่ำยเอกสำร ระบบดจิติอล (ขำว-ด ำ) ควำมเร็ว 20 แผน่ต่อนำท ีวทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์

ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์
1 เครื่อง 100,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

67
เครื่องถ่ำยเอกสำร ส ีขำวด ำ Print Scan Copy วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์  ต ำบลกำฬสนิธุ ์

อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์
1 หลงั 95,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

68
เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์ (Ink Tank Printer) วทิยำลยั

นำฏศิลปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์
10 เครื่อง 80,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

69
เครื่องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ส ีวทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์

อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์
5 เครื่อง 75,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

70
เครื่องพมิพ ์Printer Laser แบบพมิพส์ ีวทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์  ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืง

กำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์
2 เครื่อง 30,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

71
เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรอื LED ขำวด ำ ชนิด Network แบบที ่1 (28 หนำ้/นำท)ี วทิยำลยันำฏ

ศิลปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์
2 เครื่อง 17,800

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

72
เครื่องพมิพบ์ตัรพลำสตกิหนำ้เดยีว วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์  ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืง

กำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์
2 เครื่อง 48,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

73
เครื่องพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ส ีชนิด Network แบบที ่1 (18 หนำ้/นำท)ี วทิยำลยันำฏศิลป

กำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์
2 เครื่อง 20,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)

74
ตูจ้ดัเก็บเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ อื่นๆ วทิยำลยันำฏศิลปกำฬสนิธุ ์  ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอ

เมอืงกำฬสนิธุ ์จงัหวดักำฬสนิธุ์
1 ตู ้ 13,000

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณ

ลกัษณะเฉพำะ(specification)



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

วิทยำลยันำฏศิลปลพบุรี
โครงกำรพัฒนำแหลง่เรียนรู้ทำงกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนำอุปกรณท์ำงกำรศึกษำ กำยภำพและสภำพแวดลอ้มระดับพ้ืนฐำน 4,312,000
ครุภณัฑส์ านกังาน 36,500

1
ตูเ้หลก็ประตูบานเลือ่นกระจก ดา้นหนา้ 2 บานวทิยาลยันาฏศิลปลพบรุ ี  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอ

เมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี
4 ตู ้ 28,000

ได้ผู้ขายแล้ว (ร้านช่ืนสุขเฟอร์นิเจอร์) ราคา 27,600 บาท
 อยู่ในขัน้ตอนรอท าใบส่ังซ้ือ

2
โตะ๊หมูบู่ชา พรอ้มฐานรองโตะ๊หมู ่วทิยาลยันาฏศิลปลพบรุ ี  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ี

จงัหวดัลพบรุี
1 ชุด 8,500

ได้ผู้ขายแล้ว (ร้านมหาทัพกฤษ) ราคา 27,600 บาท อยู่
ในขัน้ตอนรอท าใบส่ังซ้ือ

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 83,500

3
เครื่องท าน า้เย็นแสตนเลส 4 หวักอ๊ก แบบต่อทอ่น า้  วทิยาลยันาฏศิลปลพบรุ ี ต าบลทะเลชุบศร 

อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี
3 ชุด 83,500

ได้ผู้ขายแล้ว (หจก.ไทยสง่าการไฟฟ้า) ราคา 80,700 
บาท อยู่ในขัน้ตอนรอท าใบส่ังซ้ือ

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 265,000

4
โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED) แบบ Smart TV ระดบัความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล 

ขนาด 55 น้ิว วทิยาลยันาฏศิลปลพบรุ ี ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี
10 เครื่อง 265,000

ได้ผู้ขายแล้ว (หจก.ไทยสง่าการไฟฟ้า) ราคา 255,000 
บาท อยู่ในขัน้ตอนรอท าใบส่ังซ้ือ

ครุภณัฑด์นตรี 3,340,000       

5
กลองทมิปานี  ( Timpani ) วทิยาลยันาฏศิลปลพบรุ ี  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ี

จงัหวดัลพบรุี
1 ชุด 630,000

อยู่ในช่วงประกาศประกวดราคาจัดซ้ือด้วยวิธีประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 6-17 
ก.พ.63

6
กลองสแนร ์มารช์ชิ่ง ( Marching  Snare  Drum ) วทิยาลยันาฏศิลปลพบรุ ี  ต าบลทะเลชุบศร 

อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี
2 ใบ 160,000

อยู่ในช่วงประกาศประกวดราคาจัดซ้ือด้วยวิธีประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 6-17 
ก.พ.63

งบลงทนุ/คา่ครุภณัฑ ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

7
กลองใหญ่ ส าหรบัเดนิแถว ( Marching  Bass Drum ) ขนาด 26 น้ิว วทิยาลยันาฏศิลปลพบรุ ี  

ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี
1 ใบ 75,000

อยู่ในช่วงประกาศประกวดราคาจัดซ้ือด้วยวิธีประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 6-17 
ก.พ.63

8
กลองใหญ่ ส าหรบัเดนิแถว ( Marching  Bass Drum )ขนาด 24 น้ิว วทิยาลยันาฏศิลปลพบรุ ี  

ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี
1 ใบ 70,000

อยู่ในช่วงประกาศประกวดราคาจัดซ้ือด้วยวิธีประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 6-17 
ก.พ.63

9 เกา้อี้น ัง่ตกีลอง วทิยาลยันาฏศิลปลพบรุ ี  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี 3 ตวั 15,000

อยู่ในช่วงประกาศประกวดราคาจัดซ้ือด้วยวิธีประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 6-17 
ก.พ.63

10 คอนเสริต์ทอม วทิยาลยันาฏศิลปลพบรุ ี  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี 1 ชุด 100,000

อยู่ในช่วงประกาศประกวดราคาจัดซ้ือด้วยวิธีประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 6-17 
ก.พ.63

11
เคสไฟเบอรใ์ส่กลองชุด และเคสไฟเบอรใ์ส่ฉาบ วทิยาลยันาฏศิลปลพบรุ ี ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอ

เมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี
2 ชุด 50,000

อยู่ในช่วงประกาศประกวดราคาจัดซ้ือด้วยวิธีประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 6-17 
ก.พ.63

12 เชลโล (Sello) วทิยาลยันาฏศิลปลพบรุ ี  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี 3 คนั 375,000

อยู่ในช่วงประกาศประกวดราคาจัดซ้ือด้วยวิธีประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 6-17 
ก.พ.63

13
แซกโซโฟน  โซปราโน  ( Soprano  Saxophone )วทิยาลยันาฏศิลปลพบรุ ี  ต าบลทะเลชุบศร 

อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี
1 ตวั 200,000

อยู่ในช่วงประกาศประกวดราคาจัดซ้ือด้วยวิธีประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 6-17 
ก.พ.63

14
แซกโซโฟน บารโิทน  ( Barritone  Saxophone )วทิยาลยันาฏศิลปลพบรุ ี  ต าบลทะเลชุบศร 

อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี
1 ตวั 350,000

อยู่ในช่วงประกาศประกวดราคาจัดซ้ือด้วยวิธีประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 6-17 
ก.พ.63

15 ดบัเบิ้ลเบส วทิยาลยันาฏศิลปลพบรุ ี  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี 2 คนั 400,000

อยู่ในช่วงประกาศประกวดราคาจัดซ้ือด้วยวิธีประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 6-17 
ก.พ.63



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

16 ฟลูต (Flute) วทิยาลยันาฏศิลปลพบรุ ี  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี 2 คนั 120,000

อยู่ในช่วงประกาศประกวดราคาจัดซ้ือด้วยวิธีประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 6-17 
ก.พ.63

17 วโิอล่า (Viola) วทิยาลยันาฏศิลปลพบรุ ี  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี 5 คนั 375,000

อยู่ในช่วงประกาศประกวดราคาจัดซ้ือด้วยวิธีประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 6-17 
ก.พ.63

18 ไวโอลนิ วทิยาลยันาฏศิลปลพบรุ ี  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี 5 คนั 300,000

อยู่ในช่วงประกาศประกวดราคาจัดซ้ือด้วยวิธีประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 6-17 
ก.พ.63

19 อคูสตคิกีตารไ์ฟฟ้า วทิยาลยันาฏศิลปลพบรุ ี  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี 2 ตวั 120,000

อยู่ในช่วงประกาศประกวดราคาจัดซ้ือด้วยวิธีประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 6-17 
ก.พ.63

ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 587,000

20 การละเล่นของหลวง วทิยาลยันาฏศิลปลพบรุ ี  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี 20 ชุด 100,000

อยู่ในช่วงประกาศประกวดราคาจัดซ้ือด้วยวิธีประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 12-19 
ก.พ.63

21 ฉุยฉายพราหมณ์ วทิยาลยันาฏศิลปลพบรุ ี  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี 1 ชุด 65,000

อยู่ในช่วงประกาศประกวดราคาจัดซ้ือด้วยวิธีประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 12-19 
ก.พ.63

22 ชุมนุมเผา่ไทย วทิยาลยันาฏศิลปลพบรุ ี  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี 6 ชุด 48,000

อยู่ในช่วงประกาศประกวดราคาจัดซ้ือด้วยวิธีประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 12-19 
ก.พ.63

23 พระราม วทิยาลยันาฏศิลปลพบรุ ี  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี 1 ชุด 75,000

อยู่ในช่วงประกาศประกวดราคาจัดซ้ือด้วยวิธีประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 12-19 
ก.พ.63



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

24 พระลกัษณ์ วทิยาลยันาฏศิลปลพบรุ ี  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี 1 ชุด 75,000

อยู่ในช่วงประกาศประกวดราคาจัดซ้ือด้วยวิธีประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 12-19 
ก.พ.63

25 ภูไทสามเผา่ (ก) วทิยาลยันาฏศิลปลพบรุ ี  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี 12 ชุด 144,000

อยู่ในช่วงประกาศประกวดราคาจัดซ้ือด้วยวิธีประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 12-19 
ก.พ.63

26 ศีรชยสงิห ์(ตวัรอง) วทิยาลยันาฏศิลปลพบรุ ี  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี 8 ชุด 80,000

อยู่ในช่วงประกาศประกวดราคาจัดซ้ือด้วยวิธีประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 12-19 
ก.พ.63

กิจกรรม พัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม 2,153,600
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์ 2,153,600

27
เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) 

วทิยาลยันาฏศิลปลพบรุ ีต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี
7 เครื่อง 154,000

อยู่ในช่วงประกาศประกวดราคาจัดซ้ือด้วยวิธีประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 13-21 
ก.พ.63

28
เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่2 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) 

วทิยาลยันาฏศิลปลพบรุ ีต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี
41 เครื่อง 1,230,000

อยู่ในช่วงประกาศประกวดราคาจัดซ้ือด้วยวิธีประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 13-21 
ก.พ.63

29
เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล วทิยาลยันาฏศิลปลพบรุ ีต าบลทะเลชุบศร 

อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี
4 เครื่อง 88,000

อยู่ในช่วงประกาศประกวดราคาจัดซ้ือด้วยวิธีประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 13-21 
ก.พ.63

30

ชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธิ

การใชง้านประเภทตดิต ัง้มาจากโรงงาน(OEM) ทีม่ลีขิสทิธิ์ถูกตอ้งตามกฎหมาย วทิยาลยันาฏศิลป

ลพบรุ ีต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี

52 โปรแกรม 197,600

อยู่ในช่วงประกาศประกวดราคาจัดซ้ือด้วยวิธีประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 13-21 
ก.พ.63

31 ตดิต ัง้กลอ้งวงจรปิด วทิยาลยันาฏศิลปลพบรุ ีต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี 1 ชุด 466,000

อยู่ในช่วงประกาศประกวดราคาจัดซ้ือด้วยวิธีประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 13-21 
ก.พ.63



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

32
สแกนเนอร ์ส าหรบังานเก็บเอกสารระดบัศูนยบ์รกิาร แบบที ่1 วทิยาลยันาฏศิลปลพบรุ ีต าบลทะเล

ชุบศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี
1 เครื่อง 18,000

อยู่ในช่วงประกาศประกวดราคาจัดซ้ือด้วยวิธีประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 13-21 
ก.พ.63



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

วิทยำลยันำฏศิลปจันทบุรี
โครงกำรพัฒนำแหลง่เรียนรู้ทำงกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนำอุปกรณท์ำงกำรศึกษำ กำยภำพและสภำพแวดลอ้มระดับพ้ืนฐำน 6,611,800
ครุภณัฑส์ านกังาน 2,079,100

1
ชัน้วางหนงัสอื ม ี6 ชัน้ 2 ดา้น วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี   ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ี

จงัหวดัจนัทบรุี
6 ชุด 51,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง

2 เกา้อี้พลาสตกิ  วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี   ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี 400 ตวั 160,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง

3
เกา้อี้ฟงัค าบรรยาย (เลคเชอร)์  วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี  ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ี

จงัหวดัจนัทบรุี
300 ตวั 300,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง

4
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40 แผน่ต่อนาท ีวทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี

ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี
1 เครื่อง 180,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง

5
เครื่องท าน า้เย็น ขนาด 5 หวักอ๊ก วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ีต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ี

จงัหวดัจนัทบรุี
4 เครื่อง 88,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง

6
เครื่องปรบัอากาศ  แบบแยกส่วน แบบตัง้พื้นหรอืแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บทียูี

 พรอ้มตดิต ัง้ วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ีต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี
14 เครื่อง 775,600 อยู่ในระหวา่งจดัท าประกาศเชิญชวน

7
เครื่องสแกนบตัรประชาชน วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี   ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดั

จนัทบรุี
2 เครื่อง 15,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง

8 ตูเ้ก็บจะเข ้ วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี   ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี 6 ตู ้ 60,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง

9
ตูเ้หลก็บานเปิดสูงบนกระจก 3 ชัน้ วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี   ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ี

จงัหวดัจนัทบรุี
4 ตู ้ 60,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง

10
โตะ๊ท างานเหลก็ พรอ้มเกา้อี้ วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี   ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดั

จนัทบรุี
6 ชุด 48,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง

งบลงทนุ/คา่ครุภณัฑ ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

11 โตะ๊พบัหนา้เหลก็เทา วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี  ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี 30 ตวั 97,500 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง

12
พดัลมโคจรตดิเพดาน (16 น้ิว) วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี  ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ี

จงัหวดัจนัทบรุี
20 ตวั 34,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง

13
พดัลมโคจรตดิเพดาน (18 น้ิว) วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี  ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ี

จงัหวดัจนัทบรุี
25 ตวั 50,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง

14 เวทสี  าเร็จรูป  วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี   ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี 20 ชุด 160,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 55,800

15
เครื่องซกัผา้แบบฝาบน 13 กก. วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี  ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ี

จงัหวดัจนัทบรุี
2 เครื่อง 27,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง

16
ถงัขยะแบบแยกประเภท ชุดละ 4 ถงั   วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี  ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืง

จนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี
4 ชุด 28,800 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 468,000

17
เครื่องฉายภาพ 3 มติ ิ  วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี  ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดั

จนัทบรุี
2 เครื่อง 80,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง

18
เครื่องมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens วทิยาลยันาฏศิลป

จนัทบรุ ีต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี
10 เครื่อง 277,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง

19
โทรทศัน ์Smart TV ขนาด 60  น้ิว พรอ้ม อุปกรณ์ต่อพว่งDVD  วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี  

ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี
3 เครื่อง 111,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 345,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง

20
เครื่องขยายเสยีงเคลือ่นที ่พรอ้มมกิซ ์และไมค ์วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี   ต าบลวดัใหม ่อ าเภอ

เมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี
10 เครื่อง 100,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

21

เครื่องขยายเสยีงเคลือ่นทีแ่บบลากจูง ล  าโพง 15 น้ิว ขนาด 450 วตัต ์(RMS) รองรบั Bluetooth 

พรอ้มไมคล์อย VHF 2 ตวั วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ีต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดั

จนัทบรุี

5 เครื่อง 45,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง

22
จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ีต าบลวดัใหม่

 อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี
10 จอ 200,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง

ครุภณัฑด์นตรี 2,880,000       

23 คลาลเิน็ต บแีฟลต็ วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี   ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี 3 ตวั 180,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามในสญัญาซื้อขาย

24 คยีบ์อรด์ วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี   ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี 1 ตวั 150,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามในสญัญาซื้อขาย

25
เครื่องปรุงแต่งเสยีงกีตาร ์วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี   ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดั

จนัทบรุี
1 ตวั 50,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามในสญัญาซื้อขาย

26 แซกโซโฟนเทนเนอร ์วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี   ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี 6 ตวั 720,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามในสญัญาซื้อขาย

27 แซกโซโฟนอลัโต ้วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี   ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี 6 ตวั 540,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามในสญัญาซื้อขาย

28 ทรมัเป็ทบแีฟลต็ วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี   ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี 6 ตวั 480,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามในสญัญาซื้อขาย

29 เทนเนอรท์รอมโบน วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี   ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี 2 ตวั 140,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามในสญัญาซื้อขาย

30 บองโก วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี   ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี 1 ชุด 20,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามในสญัญาซื้อขาย

31 เบสกีตารไ์ฟฟ้า วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี   ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี 1 ตวั 100,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามในสญัญาซื้อขาย

32 สแนรม์ารช์ชิ่ง วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี   ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี 1 ใบ 80,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามในสญัญาซื้อขาย

33 แอมป์กีตาร ์วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี   ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี 2 ใบ 300,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามในสญัญาซื้อขาย

34 แอมป์คยีบ์อรด์ วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี   ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี 2 ใบ 120,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามในสญัญาซื้อขาย



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

ครุภณัฑก์ีฬา 24,000          

35
ป้ายคะแนนวอลเลยบ์อล บาสเกตบอล  วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี  ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืง

จนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี
2 ป้าย 24,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง

ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร ์ 50,500          

36 แบบจ าลองอะตอม  วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี   ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี 3 ชุด 10,500 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง

37
กลอ้งจลุทรรศนต์าเดยีว วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี  ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดั

จนัทบรุี
2 เครื่อง 30,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง

38 ถาดคลืน่น า้  วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี  ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี 2 ชุด 10,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง

ครุภณัฑก์ารศึกษา 46,400          

39
หุน่จ าลองร่างกายมนุษย ์40 ชิ้น 85 ซม. วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี  ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืง

จนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี
2 ตวั 23,600 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง

40
หุน่จ าลองล าตน้พชืใบเลี้ยวคู่ วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี   ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ี

จงัหวดัจนัทบรุี
6 ชุด 11,400 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง

41
หุน่จ าลองล าตน้พชืใบเลี้ยวเดีย่ว   วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี  ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ี

จงัหวดัจนัทบรุี
6 ชุด 11,400 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 40,000          

42
เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มทีว่ดัส่วนสูงวทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี  ต าบลวดัใหม ่อ าเภอ

เมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี
2 เครื่อง 40,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง

ครุภณัฑโ์รงงาน 52,000          

43
เครื่องปัม๊ลม ขนาด 165 ลติร มอเตอร ์3 แรง วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี  ต าบลวดัใหม ่อ าเภอ

เมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี
1 เครื่อง 37,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามในสญัญาซื้อขาย

44 รถเขน็ วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี  ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี 3 คนั 15,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามในสญัญาซื้อขาย

ครุภณัฑอ์ื่นๆ 571,000         



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

45 ชุดควนคราบรุ ีวทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี   ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี 1 ส าหรบั 307,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามในสญัญาซื้อขาย

46
ชุดประกาศเสยีงตามสาย  วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี   ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดั

จนัทบรุี
1 ชุด 100,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามในสญัญาซื้อขาย

47 ชุดหถัตศิลป์ถิน่บูรพา วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี   ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี 1 ส าหรบั 164,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามในสญัญาซื้อขาย

กิจกรรม พัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม 894,500
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์ 894,500

48
Print Server ขนาดต่อเขา้กบัเครื่องปริน๊ไมต่ า่กวา่ 3 เครื่อง วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี  ต าบลวดั

ใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี
3 เครื่อง 9,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง

49
Raspberry Pi4 Model B 4GB with case and Accessorise  วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี  

ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี
2 เครื่อง 2,000 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง

50
Raspberry Pi7 inch Touchscreen LCD Display วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ี  ต าบลวดัใหม ่

อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี
1 เครื่อง 4,500 ไดผู้ข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง

51
เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) 

วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ีต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี
23 เครื่อง 506,000

อยู่ระหวา่งประกาศเชิญชวน เสนอราคาวนัที ่25 ก.พ.63 และ

พจิารณาผลภายใน วนัที ่28 ก.พ. 63

52
เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ีต าบลวดัใหม ่อ าเภอ

เมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี
7 เครื่อง 154,000

อยู่ระหวา่งประกาศเชิญชวน เสนอราคาวนัที ่25 ก.พ.63 และ

พจิารณาผลภายใน วนัที ่28 ก.พ. 63

53
เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์ (Inkjet Tank Printer) 

วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ีต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี
10 เครื่อง 80,000

อยู่ระหวา่งประกาศเชิญชวน เสนอราคาวนัที ่25 ก.พ.63 และ

พจิารณาผลภายใน วนัที ่28 ก.พ. 63

54
เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (28 หนา้/นาท)ี วทิยาลยันาฏ

ศิลปจนัทบรุ ีต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี
10 เครื่อง 89,000

อยู่ระหวา่งประกาศเชิญชวน เสนอราคาวนัที ่25 ก.พ.63 และ

พจิารณาผลภายใน วนัที ่28 ก.พ. 63

55
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบรุ ีต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ี

จงัหวดัจนัทบรุี
20 เครื่อง 50,000

อยู่ระหวา่งประกาศเชิญชวน เสนอราคาวนัที ่25 ก.พ.63 และ

พจิารณาผลภายใน วนัที ่28 ก.พ. 63



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

วิทยำลยันำฏศิลปพัทลงุ
โครงกำรพัฒนำแหลง่เรียนรู้ทำงกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนำอุปกรณท์ำงกำรศึกษำ กำยภำพและสภำพแวดลอ้มระดับพ้ืนฐำน 6,909,500
ครุภณัฑส์ านกังาน 453,000

1
ตูเ้หลก็บานเลือ่นกระจกใส 4 ชัน้ ขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 1.60 วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง ต าบล

ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง
1 ตู ้ 11,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

2
ตูเ้หลก็บานเลือ่นกระจกใส 4 ชัน้ ขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 2.00 วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง ต าบล

ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง
2 ตู ้ 26,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

3
ตูเ้หลก็บานเลือ่นกระจกใส 4 ชัน้ ขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 2.20 วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง ต าบล

ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง
1 ตู ้ 14,300

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

4
ตูเ้หลก็บานเลือ่นกระจกใส 4 ชัน้ขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 3.80 วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง
1 ตู ้ 24,700

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

5
ตูเ้หลก็บานเลือ่นกระจกใส 4 ชัน้ ขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 4.40 วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง ต าบล

ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง
1 ตู ้ 28,600

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

6
ตูเ้หลก็บานเลือ่นกระจกใส 4 ชัน้ ขนาด 0.90 x 2.40 ยาว 4.80 วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง ต าบล

ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง
2 ตู ้ 62,400

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

งบลงทนุ/คา่ครุภณัฑ ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

7
กระดานไวทบ์อรด์ 2 หนา้ มขีาต ัง้มลีอ้ ขนาด 120*150 cm วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง
5 แผน่ 25,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

8 เกา้อี้พลาสตกิ  วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง   ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง 300 ตวั 120,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

9 เกา้อี้หอ้งประชุม วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง 20 ตวั 24,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

10
เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผน่ วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง
1 เครื่อง 28,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

11
ตูเ้ก็บอุปกรณ์และสารเคม ีวทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดั

พทัลุง
1 ตู ้ 12,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

12
ตูไ้มโ้ชวเ์ก็บวสัดุอุปกรณ์ วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง  ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดั

พทัลุง
1 ตู ้ 20,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

13
ตูเ้หลก็บานเลือ่นกระจกใส วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดั

พทัลุง
2 ตู ้ 12,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

14 โตะ๊หมูบู่ชา 9 หนา้ 8  วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง  ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง 1 ชุด 25,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

15
โตะ๊อเนกประสงคแ์บบพบัได ้วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง 

จงัหวดัพทัลุง
20 ตวั 20,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 237,500

16
ชุดเครื่องเสยีงเอนกประสงคป์ระจ าหอ้งเรยีน วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอ

เมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง
5 ชุด 237,500

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 1,358,000

17
เครื่องขยายเสยีงกลางแหลม วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง 

จงัหวดัพทัลุง
4 เครื่อง 340,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

18
เครื่องขยายเสยีงซพัเบส วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง  ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดั

พทัลุง
2 เครื่อง 98,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

19
ชุดไมคพ์รอ้มสายไมค ์วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง   ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดั

พทัลุง
2 ชุด 120,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

20 ล าโพงกลางแหลม วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง 8 ตู ้ 360,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

21 ล าโพงชพั วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง 4 ตู ้ 320,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

22
ล าโพงมอนิเตอรพ์รอ้มเครื่องขยายเสยีง วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืง

พทัลุง จงัหวดัพทัลุง
4 ตู ้ 120,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

ครุภณัฑด์นตรี 1,439,000         

23
กลองชุด (Drum Set)  วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง  ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดั

พทัลุง
5 ชุด 375,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

24
เครื่องปรุงแต่งเสยีงกีตา้ร ์(Guitar effect) วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอ

เมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง
2 เครื่อง 120,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

25
ตูแ้อมป์กีตา้ร ์(ชนิดแยกชิ้น)วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดั

พทัลุง
2 ตู ้ 300,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

26
ตูแ้อมป์กีตา้ร ์(ส าหรบัการเรยีนการสอน) วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง  ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืง

พทัลุง จงัหวดัพทัลุง
10 ตู ้ 500,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

27
ตูแ้อมป์เบส (ส าหรบัการเรยีนการสอน) วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืง

พทัลุง จงัหวดัพทัลุง
3 ตู ้ 144,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

ครุภณัฑอ์ื่นๆ 3,422,000



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

28 ชุดเขนลงิ เขนยกัษ ์วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง   ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง 16 คู่ 128,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

29 ชุดพญานาค วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง   ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง 9 ชุด 250,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

30
ชุดพระลอตามไก่ระบ าไก่ 1 คู่ วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง   ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง 

จงัหวดัพทัลุง
8 ชุด 156,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

31 ชุดฟ้อนอวยพร วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง   ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง 8 คู่ 208,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

32
ชุดมา้ลากรถ ชุดราสหี ์วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง   ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดั

พทัลุง
2 คู่ 80,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

33
ชุดย่าหรนัตามนกยูงระบ ามยุราภริมณ์ 1 คู่ วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอ

เมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง
8 ชุด 168,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

34 ชุดระบ ากินนรร่อนร า วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง   ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง 7 ชุด 140,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

35 ชุดระบ าครุฑ วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง   ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง 9 ชุด 460,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

36
ชุดระเบง โมงคลุม่ กุลาตไีม ้วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง   ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง 

จงัหวดัพทัลุง
24 ชุด 120,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

37 ชุดร าประเลง วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง   ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง 12 ชุด 900,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

38
ราชรถพรอ้มธงยกัษ ์ธงลงิ วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง   ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง 

จงัหวดัพทัลุง
2 คนั 812,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

กิจกรรมพัฒนำอุปกรณท์ำงกำรศึกษำ กำยภำพและสภำพแวดลอ้มระดับอุดมศึกษำ 146,600
ครุภณัฑส์ านกังาน 31,000

39 ตูเ้หลก็เก็บเอกสาร วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง   ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง 1 ตู ้ 7,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

40
ตูเ้หลก็บานเลือ่นกระจกใส วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง   ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง 

จงัหวดัพทัลุง
3 ตู ้ 24,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 115,600

41 เครื่องฉายภาพ 3 มติ ิวทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง 2 เครื่อง 40,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

42
เครื่องเสยีงช่วยสอน (ล าโพงบลูทูธ ขนาด 15 น้ิว 80 วตัต)์วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง   ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง
8 เครื่อง 56,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

43
โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบัความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล

 ขนาด 55 น้ิว วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง
1 เครื่อง 19,600

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

กิจกรรม พัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม 197,900
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์ 197,900

44
เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบัประมวลผล แบบที ่2 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยั

นาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง
5 เครื่อง 150,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

45
เครื่องพมิพ ์เลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่2 (38 หนา้/นาท)ี วทิยาลยันาฏศิลป

พทัลุง ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง
2 เครื่อง 30,000

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

46
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง 

จงัหวดัพทัลุง
5 เครื่อง 12,500

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที

47
อุปกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที1่ วทิยาลยันาฏศิลปพทัลุง    ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง
1 ตวั 5,400

ขณะน้ีวทิยาลยัฯไดคู่้สญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ รอลงนามใน

สญัญา ทนัททีีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ วทิยาลยัฯ 

สามารถจดัซื้อจดัจา้งไดท้นัที



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

วิทยำลยันำฏศิลปสพุรรณบุรี 
โครงกำรพัฒนำแหลง่เรียนรู้ทำงกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนำอุปกรณท์ำงกำรศึกษำ กำยภำพและสภำพแวดลอ้มระดับพ้ืนฐำน 1,189,000
ครุภณัฑส์ านกังาน 212,000

1
เกา้อี้ฟงัค าบรรยาย (เลคเชอร)์  วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืง

สุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
150 ตวั 150,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอการจัดสรรงบประมาณ

2
ชัน้เหลก็วางหนงัสอื ม ี6 ชัน้ 2 ดา้น วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืง

สุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
4 ชุด 34,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอการจัดสรรงบประมาณ

3
ตูเ้หลก็เก็บหนงัสอื แบบสองตอน ดา้นหนา้ตดิกระจกใสบานเลือ่น วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ี  

ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
2 ตู ้ 12,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอการจัดสรรงบประมาณ

4
ป้ายนิเทศตดิผนงั ขนาด 1.25 X 2.40 เมตร วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ี ต าบลสนามชยั อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
1 ป้าย 6,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอการจัดสรรงบประมาณ

5
รถเขน็อเนกประสงค ์วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดั

สุพรรณบรุี
2 คนั 10,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอการจัดสรรงบประมาณ

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 333,000

6
เครื่องฉายภาพ 3 มติ ิ(Visualizer)  วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืง

สุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
5 เครื่อง 104,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอการจัดสรรงบประมาณ

7
เครื่องมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA           ขนาด 3,000  ANSI Lumens วทิยาลยันาฏ

ศิลปสุพรรณบรุ ีต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
5 เครื่อง 163,500 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอการจัดสรรงบประมาณ

8
จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ 120 น้ิว วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ีต าบล

สนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
5 จอ 65,500 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอการจัดสรรงบประมาณ

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 15,000

งบลงทนุ/คา่ครุภณัฑ ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

9
เครื่องบนัทกึเสยีงแบบพกพา  วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืง

สุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
3 เครื่อง 15,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอการจัดสรรงบประมาณ

ครุภณัฑอ์ื่นๆ 629,000

10
ครุฑตวัเอก(พญาครุฑ) เครื่องประดบัและศีรษะวทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลสนามชยั 

อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
1 ชุด 60,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอการจัดสรรงบประมาณ

11
ชุดยกัษต์วัเอก(ศีรษะมยีอด)  วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ีต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ี

จงัหวดัสุพรรณบรุี
3 ชุด 240,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอการจัดสรรงบประมาณ

12
ชุดสุโขทยัตวัรอง วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดั

สุพรรณบรุี
6 ชุด 72,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอการจัดสรรงบประมาณ

13
ชุดสุโขทยัตวัเอก วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดั

สุพรรณบรุี
1 ชุด 15,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอการจัดสรรงบประมาณ

14
เทรดิพระ(ซดัชาตร)ี วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดั

สุพรรณบรุี
8 ศีรษะ 72,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอการจัดสรรงบประมาณ

15
พญานาคตวัเอกพรอ้มเครื่องประดบัและศีรษะ วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ีต าบลสนามชยั อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
1 ชุด 50,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอการจัดสรรงบประมาณ

16
ระบ าชุดเชียงแสน วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดั

สุพรรณบรุี
8 ชุด 120,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอการจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรม สง่เสริมสนับสนุนกำรบริกำรทำงสงัคม 991,000
ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000        

17

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนต์

สูงสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรอื

เหลก็ วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ี ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี

1 คนั 991,000 จัดท า TOR เรียบร้อยแล้ว รอประกาศ e-bidding

กิจกรรมพัฒนำอุปกรณท์ำงกำรศึกษำ กำยภำพและสภำพแวดลอ้มระดับอุดมศึกษำ 897,100



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

ครุภณัฑส์ านกังาน 393,000

18
เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน ขนาด 36,000 บทียูี วทิยาลยันาฏศิลป

สุพรรณบรุ ีต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
6 เครื่อง 282,000 จัดท า TOR เรียบร้อยแล้ว รอประกาศ e-bidding

19
โตะ๊คอมพวิเตอรพ์รอ้มเกา้อี้ วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ี

จงัหวดัสุพรรณบรุี
20 ชุด 40,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอการจัดสรรงบประมาณ

20
โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้  วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ี

จงัหวดัสุพรรณบรุี
10 ชุด 45,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอการจัดสรรงบประมาณ

21
แทน่ยนืบรรยาย (โพเดยีม)  วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ี

จงัหวดัสุพรรณบรุี
1 แทน่ 26,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอการจัดสรรงบประมาณ

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 156,500

22
เครื่องฉีดน า้แรงดนัสูง วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ี

จงัหวดัสุพรรณบรุี
2 เครื่อง 18,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอการจัดสรรงบประมาณ

23
เครื่องดูดฝุ่น  ขนาด 25 ลติร วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ีต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ี

จงัหวดัสุพรรณบรุี
2 เครื่อง 28,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอการจัดสรรงบประมาณ

24
เครื่องตดัแต่งพุม่ไม ้ขนาด 22 น้ิว วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืง

สุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
1 เครื่อง 11,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอการจัดสรรงบประมาณ

25
เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ีต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ี

จงัหวดัสุพรรณบรุี
1 เครื่อง 9,500 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอการจัดสรรงบประมาณ

26
ถงัขยะแบบแยกประเภท ชุดละ 4 ถงั วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืง

สุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
10 ชุด 72,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอการจัดสรรงบประมาณ

27
รถตดัหญา้แบบเดนิตาม วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ี

จงัหวดัสุพรรณบรุี
1 คนั 18,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอการจัดสรรงบประมาณ

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 347,600



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

28
กระดานอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Board หรอืe-Board) กระดานอจัฉรยิะ พรอ้มตดิต ัง้ 

วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
2 เครื่อง 210,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอการจัดสรรงบประมาณ

29
เครื่องฉายภาพ 3 มติ ิ(Visualizer) วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืง

สุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
2 เครื่อง 41,600 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอการจัดสรรงบประมาณ

30
เครื่องมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA           ขนาด 3,000  ANSI Lumens วทิยาลยันาฏ

ศิลปสุพรรณบรุ ีต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
2 เครื่อง 65,400 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอการจัดสรรงบประมาณ

31
จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทะแยงมมุ  120 น้ิว วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ีต าบล

สนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
2 จอ 30,600 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอการจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรม พัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม 1,350,000
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์ 1,350,000

32

กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดแบบปรบัมมุมองคงที ่ส  าหรบัตดิต ัง้ภายนอกอาคาร แบบที ่ 1 (Outdoor 

PTZ Network Camera) วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ี

จงัหวดัสุพรรณบรุี

1 ชุด 60,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอการจัดสรรงบประมาณ

33

กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดแบบปรบัมมุมองคงที ่ส  าหรบัตดิต ัง้ภายในอาคาร แบบที ่2 (Indoor Fixed 

Network Camera) วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดั

สุพรรณบรุี

1 ชุด 75,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอการจัดสรรงบประมาณ

34
เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) 

วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ี ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
20 เครื่อง 440,000 จัดท า TOR เรียบร้อยแล้ว รอประกาศ e-bidding

35
เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่2 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) 

วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ีต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
10 เครื่อง 300,000 จัดท า TOR เรียบร้อยแล้ว รอประกาศ e-bidding

36
เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ีต าบลสนามชยั 

อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
4 เครื่อง 88,000 จัดท า TOR เรียบร้อยแล้ว รอประกาศ e-bidding

37
เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์ (Inkjet Tank Printer) 

วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ีต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
10 เครื่อง 80,000 จัดท า TOR เรียบร้อยแล้ว รอประกาศ e-bidding



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

38
เครื่องพมิพ ์เลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1  (28 หนา้/นาท)ี วทิยาลยันาฏ

ศิลปสุพรรณบรุ ี ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
10 เครื่อง 89,000 จัดท า TOR เรียบร้อยแล้ว รอประกาศ e-bidding

39
เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (27 หนา้/นาท)ี วทิยาลยั

นาฏศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
10 เครื่อง 89,000 จัดท า TOR เรียบร้อยแล้ว รอประกาศ e-bidding

40
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืง

สุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
20 เครื่อง 50,000 จัดท า TOR เรียบร้อยแล้ว รอประกาศ e-bidding

41
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ีต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืง

สุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
10 เครื่อง 25,000 จัดท า TOR เรียบร้อยแล้ว รอประกาศ e-bidding

42
อุปกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที ่1 วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบรุ ีต าบล

สนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
10 ตวั 54,000 ได้ผู้รับจ้างแล้วรอการจัดสรรงบประมาณ



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

วิทยำลยันำฏศิลปนครรำชสมีำ
โครงกำรพัฒนำแหลง่เรียนรู้ทำงกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนำอุปกรณท์ำงกำรศึกษำ กำยภำพและสภำพแวดลอ้มระดับพ้ืนฐำน 2,721,800
ครุภณัฑส์ านกังาน 1,512,500

1
เครื่องปรบัอากาศ ชนิดตดิผนงั ขนาด 18,000 บทียูี วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา

 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา
5 เครื่อง 139,500

วทิยาลยัไดด้  าเนินการก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะไว ้

เรยีบรอ้ยแลว้ รอการยนืยนัอนุมตัจิดัสรรงบประมาณประจ าปี 2563 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร สบืเน่ืองจากการเขา้ร่วมประชุมโครงการพฒันา

ทกัษะผูร้บัผดิชอบการบรหิารทรพัยส์นิและการเงนิการคลงัฯ เมือ่วนัที่

 14-15 ธนัวาคม 2562 ณ หอ้งประชุม 1 ชัน้ 5 สถาบนับณัฑติพฒัน

ศิลป์ วทิยากรก าชบัเกีย่วกบัข ัน้ตอนการจดัซื้อจดัจา้งหากยงัไมไ่ดร้บั

การพจิารณาอนุมตัจิากคณะอนุกรรมาธิการ หากหน่วยงานใด

ด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งก่อนไดร้บัอนุมตั ิซึ่งอาจส่งผลใหว้นัทีใ่นการ

ด าเนินงานไมส่อดคลอ้งกนัในกระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง ซึ่งเป็นการผดิ

ระเบยีบพสัดุ

งบลงทนุ/คา่ครุภณัฑ ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

2
เครื่องปรบัอากาศ ชนิดตดิผนงั ขนาด 30,000 บทียูี วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา

 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา
5 เครื่อง 251,000

วทิยาลยัไดด้  าเนินการก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะไว ้

เรยีบรอ้ยแลว้ รอการยนืยนัอนุมตัจิดัสรรงบประมาณประจ าปี 2563 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร สบืเน่ืองจากการเขา้ร่วมประชุมโครงการพฒันา

ทกัษะผูร้บัผดิชอบการบรหิารทรพัยส์นิและการเงนิการคลงัฯ เมือ่วนัที่

 14-15 ธนัวาคม 2562 ณ หอ้งประชุม 1 ชัน้ 5 สถาบนับณัฑติพฒัน

ศิลป์ วทิยากรก าชบัเกีย่วกบัข ัน้ตอนการจดัซื้อจดัจา้งหากยงัไมไ่ดร้บั

การพจิารณาอนุมตัจิากคณะอนุกรรมาธิการ หากหน่วยงานใด

ด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งก่อนไดร้บัอนุมตั ิซึ่งอาจส่งผลใหว้นัทีใ่นการ

ด าเนินงานไมส่อดคลอ้งกนัในกระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง ซึ่งเป็นการผดิ

ระเบยีบพสัดุ

3
เครื่องปรบัอากาศ ชนิดตดิผนงั ขนาด 36,000 บทียูี วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา

 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา
10 เครื่อง 616,000

วทิยาลยัไดด้  าเนินการก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะไว ้

เรยีบรอ้ยแลว้ รอการยนืยนัอนุมตัจิดัสรรงบประมาณประจ าปี 2563 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร สบืเน่ืองจากการเขา้ร่วมประชุมโครงการพฒันา

ทกัษะผูร้บัผดิชอบการบรหิารทรพัยส์นิและการเงนิการคลงัฯ เมือ่วนัที่

 14-15 ธนัวาคม 2562 ณ หอ้งประชุม 1 ชัน้ 5 สถาบนับณัฑติพฒัน

ศิลป์ วทิยากรก าชบัเกีย่วกบัข ัน้ตอนการจดัซื้อจดัจา้งหากยงัไมไ่ดร้บั

การพจิารณาอนุมตัจิากคณะอนุกรรมาธิการ หากหน่วยงานใด

ด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งก่อนไดร้บัอนุมตั ิซึ่งอาจส่งผลใหว้นัทีใ่นการ

ด าเนินงานไมส่อดคลอ้งกนัในกระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง ซึ่งเป็นการผดิ

ระเบยีบพสัดุ



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

4
ตูก้ระจกเก็บเครื่องดนตรไีทย วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา    ต าบลโคกกรวด 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา
4 ใบ 200,000

วทิยาลยัไดด้  าเนินการก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะไว ้

เรยีบรอ้ยแลว้ รอการยนืยนัอนุมตัจิดัสรรงบประมาณประจ าปี 2563 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร สบืเน่ืองจากการเขา้ร่วมประชุมโครงการพฒันา

ทกัษะผูร้บัผดิชอบการบรหิารทรพัยส์นิและการเงนิการคลงัฯ เมือ่วนัที่

 14-15 ธนัวาคม 2562 ณ หอ้งประชุม 1 ชัน้ 5 สถาบนับณัฑติพฒัน

ศิลป์ วทิยากรก าชบัเกีย่วกบัข ัน้ตอนการจดัซื้อจดัจา้งหากยงัไมไ่ดร้บั

การพจิารณาอนุมตัจิากคณะอนุกรรมาธิการ หากหน่วยงานใด

ด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งก่อนไดร้บัอนุมตั ิซึ่งอาจส่งผลใหว้นัทีใ่นการ

ด าเนินงานไมส่อดคลอ้งกนัในกระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง ซึ่งเป็นการผดิ

ระเบยีบพสัดุ

5
ตูเ้ก็บเอกสารเอนกประสงค ์วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา    ต าบลโคกกรวด 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา
4 ตู ้ 36,000

วทิยาลยัไดด้  าเนินการก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะไว ้

เรยีบรอ้ยแลว้ รอการยนืยนัอนุมตัจิดัสรรงบประมาณประจ าปี 2563 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร สบืเน่ืองจากการเขา้ร่วมประชุมโครงการพฒันา

ทกัษะผูร้บัผดิชอบการบรหิารทรพัยส์นิและการเงนิการคลงัฯ เมือ่วนัที่

 14-15 ธนัวาคม 2562 ณ หอ้งประชุม 1 ชัน้ 5 สถาบนับณัฑติพฒัน

ศิลป์ วทิยากรก าชบัเกีย่วกบัข ัน้ตอนการจดัซื้อจดัจา้งหากยงัไมไ่ดร้บั

การพจิารณาอนุมตัจิากคณะอนุกรรมาธิการ หากหน่วยงานใด

ด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งก่อนไดร้บัอนุมตั ิซึ่งอาจส่งผลใหว้นัทีใ่นการ

ด าเนินงานไมส่อดคลอ้งกนัในกระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง ซึ่งเป็นการผดิ

ระเบยีบพสัดุ



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

6
ตูเ้หลก็เก็บเครื่องดนตร ี118.8x45.7x183 ซม วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา 

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา
10 ตู ้ 150,000

วทิยาลยัไดด้  าเนินการก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะไว ้

เรยีบรอ้ยแลว้ รอการยนืยนัอนุมตัจิดัสรรงบประมาณประจ าปี 2563 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร สบืเน่ืองจากการเขา้ร่วมประชุมโครงการพฒันา

ทกัษะผูร้บัผดิชอบการบรหิารทรพัยส์นิและการเงนิการคลงัฯ เมือ่วนัที่

 14-15 ธนัวาคม 2562 ณ หอ้งประชุม 1 ชัน้ 5 สถาบนับณัฑติพฒัน

ศิลป์ วทิยากรก าชบัเกีย่วกบัข ัน้ตอนการจดัซื้อจดัจา้งหากยงัไมไ่ดร้บั

การพจิารณาอนุมตัจิากคณะอนุกรรมาธิการ หากหน่วยงานใด

ด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งก่อนไดร้บัอนุมตั ิซึ่งอาจส่งผลใหว้นัทีใ่นการ

ด าเนินงานไมส่อดคลอ้งกนัในกระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง ซึ่งเป็นการผดิ

ระเบยีบพสัดุ

7
มา้นัง่ไมเ้น้ือแขง็มพีนกัพงิยาว วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา    ต าบลโคกกรวด 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา
20 ตวั 120,000

วทิยาลยัไดด้  าเนินการก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะไว ้

เรยีบรอ้ยแลว้ รอการยนืยนัอนุมตัจิดัสรรงบประมาณประจ าปี 2563 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร สบืเน่ืองจากการเขา้ร่วมประชุมโครงการพฒันา

ทกัษะผูร้บัผดิชอบการบรหิารทรพัยส์นิและการเงนิการคลงัฯ เมือ่วนัที่

 14-15 ธนัวาคม 2562 ณ หอ้งประชุม 1 ชัน้ 5 สถาบนับณัฑติพฒัน

ศิลป์ วทิยากรก าชบัเกีย่วกบัข ัน้ตอนการจดัซื้อจดัจา้งหากยงัไมไ่ดร้บั

การพจิารณาอนุมตัจิากคณะอนุกรรมาธิการ หากหน่วยงานใด

ด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งก่อนไดร้บัอนุมตั ิซึ่งอาจส่งผลใหว้นัทีใ่นการ

ด าเนินงานไมส่อดคลอ้งกนัในกระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง ซึ่งเป็นการผดิ

ระเบยีบพสัดุ

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 748,800



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

8
โทรทศัน ์LED TV แบบ Smart TV ขนาด 75 น้ิว วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา

 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา
7 เครื่อง 560,000

วทิยาลยัไดด้  าเนินการก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะไว ้

เรยีบรอ้ยแลว้ รอการยนืยนัอนุมตัจิดัสรรงบประมาณประจ าปี 2563 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร สบืเน่ืองจากการเขา้ร่วมประชุมโครงการพฒันา

ทกัษะผูร้บัผดิชอบการบรหิารทรพัยส์นิและการเงนิการคลงัฯ เมือ่วนัที่

 14-15 ธนัวาคม 2562 ณ หอ้งประชุม 1 ชัน้ 5 สถาบนับณัฑติพฒัน

ศิลป์ วทิยากรก าชบัเกีย่วกบัข ัน้ตอนการจดัซื้อจดัจา้งหากยงัไมไ่ดร้บั

การพจิารณาอนุมตัจิากคณะอนุกรรมาธิการ หากหน่วยงานใด

ด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งก่อนไดร้บัอนุมตั ิซึ่งอาจส่งผลใหว้นัทีใ่นการ

ด าเนินงานไมส่อดคลอ้งกนัในกระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง ซึ่งเป็นการผดิ

ระเบยีบพสัดุ

9

โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบัความละเอยีดจอภาพ 1920

 x 1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา ต าบลโคกกรวด 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา

8 เครื่อง 149,600

วทิยาลยัไดด้  าเนินการก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะไว ้

เรยีบรอ้ยแลว้ รอการยนืยนัอนุมตัจิดัสรรงบประมาณประจ าปี 2563 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร สบืเน่ืองจากการเขา้ร่วมประชุมโครงการพฒันา

ทกัษะผูร้บัผดิชอบการบรหิารทรพัยส์นิและการเงนิการคลงัฯ เมือ่วนัที่

 14-15 ธนัวาคม 2562 ณ หอ้งประชุม 1 ชัน้ 5 สถาบนับณัฑติพฒัน

ศิลป์ วทิยากรก าชบัเกีย่วกบัข ัน้ตอนการจดัซื้อจดัจา้งหากยงัไมไ่ดร้บั

การพจิารณาอนุมตัจิากคณะอนุกรรมาธิการ หากหน่วยงานใด

ด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งก่อนไดร้บัอนุมตั ิซึ่งอาจส่งผลใหว้นัทีใ่นการ

ด าเนินงานไมส่อดคลอ้งกนัในกระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง ซึ่งเป็นการผดิ

ระเบยีบพสัดุ



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

10

โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบัความละเอยีดจอภาพ 1920

 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา ต าบลโคกกรวด 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา

2 เครื่อง 39,200

วทิยาลยัไดด้  าเนินการก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะไว ้

เรยีบรอ้ยแลว้ รอการยนืยนัอนุมตัจิดัสรรงบประมาณประจ าปี 2563 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร สบืเน่ืองจากการเขา้ร่วมประชุมโครงการพฒันา

ทกัษะผูร้บัผดิชอบการบรหิารทรพัยส์นิและการเงนิการคลงัฯ เมือ่วนัที่

 14-15 ธนัวาคม 2562 ณ หอ้งประชุม 1 ชัน้ 5 สถาบนับณัฑติพฒัน

ศิลป์ วทิยากรก าชบัเกีย่วกบัข ัน้ตอนการจดัซื้อจดัจา้งหากยงัไมไ่ดร้บั

การพจิารณาอนุมตัจิากคณะอนุกรรมาธิการ หากหน่วยงานใด

ด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งก่อนไดร้บัอนุมตั ิซึ่งอาจส่งผลใหว้นัทีใ่นการ

ด าเนินงานไมส่อดคลอ้งกนัในกระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง ซึ่งเป็นการผดิ

ระเบยีบพสัดุ

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 195,000

11
ล าโพงขยายเสยีงพรอ้มไมค ์แบบตดิผนงั วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา ต าบล

โคกกรวด อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา
7 ชุด 105,000

วทิยาลยัไดด้  าเนินการก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะไว ้

เรยีบรอ้ยแลว้ รอการยนืยนัอนุมตัจิดัสรรงบประมาณประจ าปี 2563 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร สบืเน่ืองจากการเขา้ร่วมประชุมโครงการพฒันา

ทกัษะผูร้บัผดิชอบการบรหิารทรพัยส์นิและการเงนิการคลงัฯ เมือ่วนัที่

 14-15 ธนัวาคม 2562 ณ หอ้งประชุม 1 ชัน้ 5 สถาบนับณัฑติพฒัน

ศิลป์ วทิยากรก าชบัเกีย่วกบัข ัน้ตอนการจดัซื้อจดัจา้งหากยงัไมไ่ดร้บั

การพจิารณาอนุมตัจิากคณะอนุกรรมาธิการ หากหน่วยงานใด

ด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งก่อนไดร้บัอนุมตั ิซึ่งอาจส่งผลใหว้นัทีใ่นการ

ด าเนินงานไมส่อดคลอ้งกนัในกระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง ซึ่งเป็นการผดิ

ระเบยีบพสัดุ



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

12
ล าโพงขยายเสยีงพรอ้มไมคล์อ้ลาก วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา    ต าบลโคก

กรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา
5 เครื่อง 40,000

วทิยาลยัไดด้  าเนินการก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะไว ้

เรยีบรอ้ยแลว้ รอการยนืยนัอนุมตัจิดัสรรงบประมาณประจ าปี 2563 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร สบืเน่ืองจากการเขา้ร่วมประชุมโครงการพฒันา

ทกัษะผูร้บัผดิชอบการบรหิารทรพัยส์นิและการเงนิการคลงัฯ เมือ่วนัที่

 14-15 ธนัวาคม 2562 ณ หอ้งประชุม 1 ชัน้ 5 สถาบนับณัฑติพฒัน

ศิลป์ วทิยากรก าชบัเกีย่วกบัข ัน้ตอนการจดัซื้อจดัจา้งหากยงัไมไ่ดร้บั

การพจิารณาอนุมตัจิากคณะอนุกรรมาธิการ หากหน่วยงานใด

ด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งก่อนไดร้บัอนุมตั ิซึ่งอาจส่งผลใหว้นัทีใ่นการ

ด าเนินงานไมส่อดคลอ้งกนัในกระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง ซึ่งเป็นการผดิ

ระเบยีบพสัดุ

13
โฮมเธียเตอร ์วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา    ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา
2 ชุด 50,000

วทิยาลยัไดด้  าเนินการก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะไว ้

เรยีบรอ้ยแลว้ รอการยนืยนัอนุมตัจิดัสรรงบประมาณประจ าปี 2563 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร สบืเน่ืองจากการเขา้ร่วมประชุมโครงการพฒันา

ทกัษะผูร้บัผดิชอบการบรหิารทรพัยส์นิและการเงนิการคลงัฯ เมือ่วนัที่

 14-15 ธนัวาคม 2562 ณ หอ้งประชุม 1 ชัน้ 5 สถาบนับณัฑติพฒัน

ศิลป์ วทิยากรก าชบัเกีย่วกบัข ัน้ตอนการจดัซื้อจดัจา้งหากยงัไมไ่ดร้บั

การพจิารณาอนุมตัจิากคณะอนุกรรมาธิการ หากหน่วยงานใด

ด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งก่อนไดร้บัอนุมตั ิซึ่งอาจส่งผลใหว้นัทีใ่นการ

ด าเนินงานไมส่อดคลอ้งกนัในกระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง ซึ่งเป็นการผดิ

ระเบยีบพสัดุ

ครุภณัฑโ์รงงาน 15,500          



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

14
ปัม๊ลม ขนาด 10 ปอนด ์วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา    ต าบลโคกกรวด อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา
1 เครื่อง 7,000

วทิยาลยัไดด้  าเนินการก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะไว ้

เรยีบรอ้ยแลว้ รอการยนืยนัอนุมตัจิดัสรรงบประมาณประจ าปี 2563 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร สบืเน่ืองจากการเขา้ร่วมประชุมโครงการพฒันา

ทกัษะผูร้บัผดิชอบการบรหิารทรพัยส์นิและการเงนิการคลงัฯ เมือ่วนัที่

 14-15 ธนัวาคม 2562 ณ หอ้งประชุม 1 ชัน้ 5 สถาบนับณัฑติพฒัน

ศิลป์ วทิยากรก าชบัเกีย่วกบัข ัน้ตอนการจดัซื้อจดัจา้งหากยงัไมไ่ดร้บั

การพจิารณาอนุมตัจิากคณะอนุกรรมาธิการ หากหน่วยงานใด

ด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งก่อนไดร้บัอนุมตั ิซึ่งอาจส่งผลใหว้นัทีใ่นการ

ด าเนินงานไมส่อดคลอ้งกนัในกระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง ซึ่งเป็นการผดิ

ระเบยีบพสัดุ

15
เลือ่ยยนต ์ขนาดไมเ่กิน 12 บาร ์วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา    ต าบลโคกกรวด

 อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา
1 เครื่อง 8,500

วทิยาลยัไดด้  าเนินการก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะไว ้

เรยีบรอ้ยแลว้ รอการยนืยนัอนุมตัจิดัสรรงบประมาณประจ าปี 2563 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร สบืเน่ืองจากการเขา้ร่วมประชุมโครงการพฒันา

ทกัษะผูร้บัผดิชอบการบรหิารทรพัยส์นิและการเงนิการคลงัฯ เมือ่วนัที่

 14-15 ธนัวาคม 2562 ณ หอ้งประชุม 1 ชัน้ 5 สถาบนับณัฑติพฒัน

ศิลป์ วทิยากรก าชบัเกีย่วกบัข ัน้ตอนการจดัซื้อจดัจา้งหากยงัไมไ่ดร้บั

การพจิารณาอนุมตัจิากคณะอนุกรรมาธิการ หากหน่วยงานใด

ด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งก่อนไดร้บัอนุมตั ิซึ่งอาจส่งผลใหว้นัทีใ่นการ

ด าเนินงานไมส่อดคลอ้งกนัในกระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง ซึ่งเป็นการผดิ

ระเบยีบพสัดุ

ครุภณัฑอ์ื่นๆ 250,000



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

16
ชุดวงโยธวาทติ วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา    ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา
50 ชุด 250,000

วทิยาลยัไดด้  าเนินการก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะไว ้

เรยีบรอ้ยแลว้ รอการยนืยนัอนุมตัจิดัสรรงบประมาณประจ าปี 2563 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร สบืเน่ืองจากการเขา้ร่วมประชุมโครงการพฒันา

ทกัษะผูร้บัผดิชอบการบรหิารทรพัยส์นิและการเงนิการคลงัฯ เมือ่วนัที่

 14-15 ธนัวาคม 2562 ณ หอ้งประชุม 1 ชัน้ 5 สถาบนับณัฑติพฒัน

ศิลป์ วทิยากรก าชบัเกีย่วกบัข ัน้ตอนการจดัซื้อจดัจา้งหากยงัไมไ่ดร้บั

การพจิารณาอนุมตังิบประมาณจากคณะอนุกรรมาธิการ หากหน่วยงาน

ใดด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งก่อนไดร้บัอนุมตั ิซึ่งอาจส่งผลใหว้นัทีใ่น

การด าเนินงานไมส่อดคลอ้งกนัในกระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง ซึ่งเป็น

การผดิระเบยีบพสัดุ



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

วิทยำลยัช่ำงศิลป
โครงกำรพัฒนำแหลง่เรียนรู้ทำงกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนำอุปกรณท์ำงกำรศึกษำ กำยภำพและสภำพแวดลอ้มระดับพ้ืนฐำน 1,791,100
ครุภณัฑส์ านกังาน 638,100

1
เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเขา้เล่มมอืโยก วทิยาลยัช่างศิลป แขวง

ลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร
1 เครื่อง 20,600 ตดิต่อบรษิทั, รา้นคา้แลว้ รอด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งต่อไป

2
เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผน่ วทิยาลยัช่างศิลป แขวงลาดกระบงั เขต

ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร
2 เครื่อง 56,000 ตดิต่อบรษิทั, รา้นคา้แลว้ รอด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งต่อไป

3 เครื่องพมิพด์ดีไฟฟ้า วทิยาลยัช่างศิลป   แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 25,000 ตดิต่อบรษิทั, รา้นคา้แลว้ รอด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งต่อไป

4
ตูเ้ก็บกุญแจไมน่อ้ยกวา่ 90 ชุด วทิยาลยัช่างศิลป   แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั 

กรุงเทพมหานคร
1 ตู ้ 4,000 ตดิต่อบรษิทั, รา้นคา้แลว้ รอด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งต่อไป

5
ตูเ้หลก็บานเปิดสูงบนกระจกล่างทบึ วทิยาลยัช่างศิลป    แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั 

กรุงเทพมหานคร
5 ตู ้ 35,000 ตดิต่อบรษิทั, รา้นคา้แลว้ รอด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งต่อไป

6 พดัลมโคจร  วทิยาลยัช่างศิลป    แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 199 ตวั 497,500 ตดิต่อบรษิทั, รา้นคา้แลว้ รอด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งต่อไป

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 403,000

7 โตะ๊โรงอาหารพรอ้มมา้นัง่ วทิยาลยัช่างศิลป    แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 65 ชุด 403,000 ตดิต่อบรษิทั, รา้นคา้แลว้ รอด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งต่อไป

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 190,000

8
ชุดไมโครโฟนส าหรบัหอ้งประชุม  วทิยาลยัช่างศิลป   แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั 

กรุงเทพมหานคร
1 ชุด 190,000 ตดิต่อบรษิทั, รา้นคา้แลว้ รอด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งต่อไป

ครุภณัฑก์ารศึกษา 560,000         

9
หุน่ประตมิากรรมรูปบคุคลครึ่งตวั  วทิยาลยัช่างศิลป   แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั 

กรุงเทพมหานคร
8 หุน่ 560,000 รอ งบประมาณเพือ่ด าเนินการตามข ัน้ตอนการ e-bidding ต่อไป

งบลงทนุ/คา่ครุภณัฑ ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

กิจกรรม พัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม 40,000
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์ 40,000

10
เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network แบบที ่3 (40 หนา้ต่อนาท)ี วทิยาลยัช่างศิลป

 แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร
1 เครื่อง 40,000 ตดิต่อบรษิทั, รา้นคา้แลว้ รอด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งต่อไป



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

วิทยำลยัช่ำงศิลปสพุรรณบุรี 
โครงกำรพัฒนำแหลง่เรียนรู้ทำงกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนำอุปกรณท์ำงกำรศึกษำ กำยภำพและสภำพแวดลอ้มระดับพ้ืนฐำน 411,400
ครุภณัฑส์ านกังาน 95,400

1
ตูเ้หลก็บานกระจกเลือ่น  วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ี

จงัหวดัสุพรรณบรุี
10 ตู ้ 45,000

ขณะน้ี วทิยาลยัฯ ไดด้  าเนินการจดัซื้อ(ไดผู้ช้นะการเสนอราคา)

 เรยีบรอ้ยแลว้ ซึ่งจะลงนามในสญัญาต่อเมอืไดร้บัอนุมตัเิงนิ

ประจ างวด จากส านกังบประมาณแลว้เทา่นัน้

2
ตูเ้หลก็ลอ็คเกอร ์6 ช่อง วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ี

จงัหวดัสุพรรณบรุี
1 ตู ้ 4,800

ขณะน้ี วทิยาลยัฯ ไดด้  าเนินการจดัซื้อ(ไดผู้ช้นะการเสนอราคา)

 เรยีบรอ้ยแลว้ ซึ่งจะลงนามในสญัญาต่อเมอืไดร้บัอนุมตัเิงนิ

ประจ างวด จากส านกังบประมาณแลว้เทา่นัน้

3
โตะ๊คอมพวิเตอร ์  วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดั

สุพรรณบรุี
3 ตวั 9,600

ขณะน้ี วทิยาลยัฯ ไดด้  าเนินการจดัซื้อ(ไดผู้ช้นะการเสนอราคา)

 เรยีบรอ้ยแลว้ ซึ่งจะลงนามในสญัญาต่อเมอืไดร้บัอนุมตัเิงนิ

ประจ างวด จากส านกังบประมาณแลว้เทา่นัน้

4
โตะ๊ประชุมพรอ้มเกา้อี้ 8 ทีน่ ัง่  วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุี

 จงัหวดัสุพรรณบรุี
1 ชุด 36,000

ขณะน้ี วทิยาลยัฯ ไดด้  าเนินการจดัซื้อ(ไดผู้ช้นะการเสนอราคา)

 เรยีบรอ้ยแลว้ ซึ่งจะลงนามในสญัญาต่อเมอืไดร้บัอนุมตัเิงนิ

ประจ างวด จากส านกังบประมาณแลว้เทา่นัน้

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 37,400

5
โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบัความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล

 ขนาด 48 น้ิว วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบรุ ีต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
2 เครื่อง 37,400

ขณะน้ี วทิยาลยัฯ ไดด้  าเนินการจดัซื้อ(ไดผู้ช้นะการเสนอราคา)

 เรยีบรอ้ยแลว้ ซึ่งจะลงนามในสญัญาต่อเมอืไดร้บัอนุมตัเิงนิ

ประจ างวด จากส านกังบประมาณแลว้เทา่นัน้

ครุภณัฑก์ารศึกษา 278,600         

งบลงทนุ/คา่ครุภณัฑ ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

6
ชัน้เก็บผลงานภาพสนี า้มนั  วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ี

จงัหวดัสุพรรณบรุี
2 ชัน้ 15,000

ขณะน้ี วทิยาลยัฯ ไดด้  าเนินการจดัซื้อ(ไดผู้ช้นะการเสนอราคา)

 เรยีบรอ้ยแลว้ ซึ่งจะลงนามในสญัญาต่อเมอืไดร้บัอนุมตัเิงนิ

ประจ างวด จากส านกังบประมาณแลว้เทา่นัน้

7 ชุดโคมไฟ  วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี 1 ชุด 3,600

ขณะน้ี วทิยาลยัฯ ไดด้  าเนินการจดัซื้อ(ไดผู้ช้นะการเสนอราคา)

 เรยีบรอ้ยแลว้ ซึ่งจะลงนามในสญัญาต่อเมอืไดร้บัอนุมตัเิงนิ

ประจ างวด จากส านกังบประมาณแลว้เทา่นัน้

8
ชุดไฟ Softbox 115w  วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ี

จงัหวดัสุพรรณบรุี
1 ชุด 4,000

ขณะน้ี วทิยาลยัฯ ไดด้  าเนินการจดัซื้อ(ไดผู้ช้นะการเสนอราคา)

 เรยีบรอ้ยแลว้ ซึ่งจะลงนามในสญัญาต่อเมอืไดร้บัอนุมตัเิงนิ

ประจ างวด จากส านกังบประมาณแลว้เทา่นัน้

9 ตูก้นัชื้น  วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี 2 ตู ้ 20,000

ขณะน้ี วทิยาลยัฯ ไดด้  าเนินการจดัซื้อ(ไดผู้ช้นะการเสนอราคา)

 เรยีบรอ้ยแลว้ ซึ่งจะลงนามในสญัญาต่อเมอืไดร้บัอนุมตัเิงนิ

ประจ างวด จากส านกังบประมาณแลว้เทา่นัน้

10
ตูเ้ก็บผลงาน  วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดั

สุพรรณบรุี
1 ตู ้ 30,000

ขณะน้ี วทิยาลยัฯ ไดด้  าเนินการจดัซื้อ(ไดผู้ช้นะการเสนอราคา)

 เรยีบรอ้ยแลว้ ซึ่งจะลงนามในสญัญาต่อเมอืไดร้บัอนุมตัเิงนิ

ประจ างวด จากส านกังบประมาณแลว้เทา่นัน้

11
 ตูเ้ก็บอุปกรณ์ลายรดน า้  วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ี

จงัหวดัสุพรรณบรุี
1 ตู ้ 30,000

ขณะน้ี วทิยาลยัฯ ไดด้  าเนินการจดัซื้อ(ไดผู้ช้นะการเสนอราคา)

 เรยีบรอ้ยแลว้ ซึ่งจะลงนามในสญัญาต่อเมอืไดร้บัอนุมตัเิงนิ

ประจ างวด จากส านกังบประมาณแลว้เทา่นัน้

12
บอรด์ตดิผลงาน  วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดั

สุพรรณบรุี
4 บอรด์ 26,000

ขณะน้ี วทิยาลยัฯ ไดด้  าเนินการจดัซื้อ(ไดผู้ช้นะการเสนอราคา)

 เรยีบรอ้ยแลว้ ซึ่งจะลงนามในสญัญาต่อเมอืไดร้บัอนุมตัเิงนิ

ประจ างวด จากส านกังบประมาณแลว้เทา่นัน้



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

13
หุน่ปูนการศึกษา วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบรุ ีต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดั

สุพรรณบรุี
1 ชุด 150,000

ขณะน้ี วทิยาลยัฯ ไดด้  าเนินการจดัซื้อ(ไดผู้ช้นะการเสนอราคา)

 เรยีบรอ้ยแลว้ ซึ่งจะลงนามในสญัญาต่อเมอืไดร้บัอนุมตัเิงนิ

ประจ างวด จากส านกังบประมาณแลว้เทา่นัน้

กิจกรรม พัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม 616,400
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์ 616,400

14
กลอ้งวงจรปิด CCTV พรอ้มอุปกรณ์ตดิต ัง้ วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบรุ ี  ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
1 ชุด 180,000

ขณะน้ี วทิยาลยัฯ ไดด้  าเนินการจดัซื้อ(ไดผู้ช้นะการเสนอราคา)

 เรยีบรอ้ยแลว้ ซึ่งจะลงนามในสญัญาต่อเมอืไดร้บัอนุมตัเิงนิ

ประจ างวด จากส านกังบประมาณแลว้เทา่นัน้

15
เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) 

วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบรุ ีต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
3 เครื่อง 66,000

ขณะน้ี วทิยาลยัฯ ไดด้  าเนินการจดัซื้อ(ไดผู้ช้นะการเสนอราคา)

 เรยีบรอ้ยแลว้ ซึ่งจะลงนามในสญัญาต่อเมอืไดร้บัอนุมตัเิงนิ

ประจ างวด จากส านกังบประมาณแลว้เทา่นัน้

16
 เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่2 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) 

วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบรุ ีต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
10 เครื่อง 300,000

ขณะน้ี วทิยาลยัฯ ไดด้  าเนินการจดัซื้อ(ไดผู้ช้นะการเสนอราคา)

 เรยีบรอ้ยแลว้ ซึ่งจะลงนามในสญัญาต่อเมอืไดร้บัอนุมตัเิงนิ

ประจ างวด จากส านกังบประมาณแลว้เทา่นัน้

17
 เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบรุ ีต าบลรัว้ใหญ่ 

อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
2 เครื่อง 44,000

ขณะน้ี วทิยาลยัฯ ไดด้  าเนินการจดัซื้อ(ไดผู้ช้นะการเสนอราคา)

 เรยีบรอ้ยแลว้ ซึ่งจะลงนามในสญัญาต่อเมอืไดร้บัอนุมตัเิงนิ

ประจ างวด จากส านกังบประมาณแลว้เทา่นัน้

18
เครื่องพมิพ ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์ (Ink Tank Printer) วทิยาลยัช่างศิลป

สุพรรณบรุ ี  ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
2 เครื่อง 8,600

ขณะน้ี วทิยาลยัฯ ไดด้  าเนินการจดัซื้อ(ไดผู้ช้นะการเสนอราคา)

 เรยีบรอ้ยแลว้ ซึ่งจะลงนามในสญัญาต่อเมอืไดร้บัอนุมตัเิงนิ

ประจ างวด จากส านกังบประมาณแลว้เทา่นัน้

19
เครื่องพมิพ ์เลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (28 หนา้/นาท)ี วทิยาลยัช่างศิลป

สุพรรณบรุ ีต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี
2 เครื่อง 17,800

ขณะน้ี วทิยาลยัฯ ไดด้  าเนินการจดัซื้อ(ไดผู้ช้นะการเสนอราคา)

 เรยีบรอ้ยแลว้ ซึ่งจะลงนามในสญัญาต่อเมอืไดร้บัอนุมตัเิงนิ

ประจ างวด จากส านกังบประมาณแลว้เทา่นัน้



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

วิทยำลยัช่ำงศิลปนครศรีธรรมรำช
โครงกำรพัฒนำแหลง่เรียนรู้ทำงกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนำอุปกรณท์ำงกำรศึกษำ กำยภำพและสภำพแวดลอ้มระดับพ้ืนฐำน 692,600
ครุภณัฑส์ านกังาน 445,900

1
เครื่องปรบัอากาศชนิดแขวน ขนาด 25000 BTU   วทิยาลยัช่างศิลปนครศรธีรรมราช   ต าบลทอน

หงส ์อ าเภอพรหมครี ีจงัหวดันครศรธีรรมราช
5 ตวั 215,000 ได้จัดท ำโครงกำรในระบบ e-GP และได้ผู้ขำยเรียบร้อยแล้ว

2
ตูเ้ก็บเอกสารตดิผนงั  วทิยาลยัช่างศิลปนครศรธีรรมราช  ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมครี ีจงัหวดั

นครศรธีรรมราช
2 ตู ้ 44,000 ได้จัดท ำโครงกำรในระบบ e-GP และได้ผู้ขำยเรียบร้อยแล้ว

3
ตูเ้ก็บเอกสารแบบตัง้พื้น วทิยาลยัช่างศิลปนครศรธีรรมราช   ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมครี ี

จงัหวดันครศรธีรรมราช
2 ตู ้ 70,000 ได้จัดท ำโครงกำรในระบบ e-GP และได้ผู้ขำยเรียบร้อยแล้ว

4
ตูล้อ็กเกอรเ์ก็บของ  18  ช่อง วทิยาลยัช่างศิลปนครศรธีรรมราช   ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมครีี

 จงัหวดันครศรธีรรมราช
1 ตู ้ 8,000 ได้จัดท ำโครงกำรในระบบ e-GP และได้ผู้ขำยเรียบร้อยแล้ว

5
ตูเ้อกสารเหลก็สูงบานเปิดกระจก 4 ชัน้  วทิยาลยัช่างศิลปนครศรธีรรมราช   ต าบลทอนหงส ์

อ าเภอพรหมครี ีจงัหวดันครศรธีรรมราช
1 ตู ้ 6,400 ได้จัดท ำโครงกำรในระบบ e-GP และได้ผู้ขำยเรียบร้อยแล้ว

6
พดัลมโคจรตดิผนงั ขนาด 16 น้ิว  วทิยาลยัช่างศิลปนครศรธีรรมราช   ต าบลทอนหงส ์อ าเภอ

พรหมครี ีจงัหวดันครศรธีรรมราช
5 ตวั 9,500 ได้จัดท ำโครงกำรในระบบ e-GP และได้ผู้ขำยเรียบร้อยแล้ว

7
พดัลมโคจรตดิเพดาน ขนาด  16 น้ิว  วทิยาลยัช่างศิลปนครศรธีรรมราช   ต าบลทอนหงส ์อ าเภอ

พรหมครี ีจงัหวดันครศรธีรรมราช
20 ตวั 38,000 ได้จัดท ำโครงกำรในระบบ e-GP และได้ผู้ขำยเรียบร้อยแล้ว

8
พดัลมตัง้พื้น ขนาด 16 น้ิว วทิยาลยัช่างศิลปนครศรธีรรมราช   ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมครี ี

จงัหวดันครศรธีรรมราช
5 ตวั 7,000 ได้จัดท ำโครงกำรในระบบ e-GP และได้ผู้ขำยเรียบร้อยแล้ว

9
พดัลมอุตสาหกรรม วทิยาลยัช่างศิลปนครศรธีรรมราช   ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมครี ีจงัหวดั

นครศรธีรรมราช
10 ตวั 48,000 ได้จัดท ำโครงกำรในระบบ e-GP และได้ผู้ขำยเรียบร้อยแล้ว

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 14,000

งบลงทนุ/คา่ครุภณัฑ ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

10
เครื่องท าน า้รอ้นน า้เย็น  วทิยาลยัช่างศิลปนครศรธีรรมราช   ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมครี ี

จงัหวดันครศรธีรรมราช
2 ตวั 14,000 ได้จัดท ำโครงกำรในระบบ e-GP และได้ผู้ขำยเรียบร้อยแล้ว

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 125,200

11
เครื่องมลัตมิเีดยีแบบพกพา มคีวามจใุนตวัเครื่องไมน่อ้ยกวา่  16 GB วทิยาลยัช่างศิลป

นครศรธีรรมราช   ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมครี ีจงัหวดันครศรธีรรมราช
2 ชุด 23,800 ได้จัดท ำโครงกำรในระบบ e-GP และได้ผู้ขำยเรียบร้อยแล้ว

12

เครื่องมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA           ขนาด 3,000  ANSI Lumens  พรอ้ม

จอรบัภาพ  วทิยาลยัช่างศิลปนครศรธีรรมราช ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมครี ีจงัหวดั

นครศรธีรรมราช

2 ชุด 75,400 ได้จัดท ำโครงกำรในระบบ e-GP และได้ผู้ขำยเรียบร้อยแล้ว

13
จอทวี ีขนาดไมต่ า่กวา่ 60 น้ิว   วทิยาลยัช่างศิลปนครศรธีรรมราช   ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหม

ครี ีจงัหวดันครศรธีรรมราช
1 ชุด 26,000 ได้จัดท ำโครงกำรในระบบ e-GP และได้ผู้ขำยเรียบร้อยแล้ว

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 30,500

14
เครื่องเสยีงเคลือ่นที ่ขนาด 15 น้ิวพรอ้มไมโครโฟน วทิยาลยัช่างศิลปนครศรธีรรมราช   ต าบล

ทอนหงส ์อ าเภอพรหมครี ีจงัหวดันครศรธีรรมราช
2 ชุด 24,000 ได้จัดท ำโครงกำรในระบบ e-GP และได้ผู้ขำยเรียบร้อยแล้ว

15
ชุดไฟต่อเน่ือง HPUSN Red Head 800 W วทิยาลยัช่างศิลปนครศรธีรรมราช   ต าบลทอนหงส ์

อ าเภอพรหมครี ีจงัหวดันครศรธีรรมราช
1 ชุด 6,500 ได้จัดท ำโครงกำรในระบบ e-GP และได้ผู้ขำยเรียบร้อยแล้ว

ครุภณัฑก์ารศึกษา 77,000          

16
เกา้อี้เลคเชอร ์4 ทีน่งั วทิยาลยัช่างศิลปนครศรธีรรมราช   ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมครี ีจงัหวดั

นครศรธีรรมราช
8 ชุด 36,000 ได้จัดท ำโครงกำรในระบบ e-GP และได้ผู้ขำยเรียบร้อยแล้ว

17
โตะ๊ปฏบิตังิานนกัเรยีนหอพกั   วทิยาลยัช่างศิลปนครศรธีรรมราช   ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหม

ครี ีจงัหวดันครศรธีรรมราช
2 ชุด 20,000 ได้จัดท ำโครงกำรในระบบ e-GP และได้ผู้ขำยเรียบร้อยแล้ว

18
หุน่กลา้มเน้ือจ าลองเพศชาย แสดงกลา้มเน้ือ 19  ชิ้น  วทิยาลยัช่างศิลปนครศรธีรรมราช   ต าบล

ทอนหงส ์อ าเภอพรหมครี ีจงัหวดันครศรธีรรมราช
1 ตวั 21,000

รอรับใบเสนอรำคำจำกบริษทัซ่ึงได้ติดต่อประสำนงำน
เรียบร้อยแล้ว เปน็ผู้จ ำหน่ำยโดยตรงจำกกรุงเทพฯ

กิจกรรม พัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม 151,200
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์ 151,200



ล ำดับที่ รายการ จ านวน หน่วย งบประมาณ ความคบืหนา้ในการเตรยีมการจดัซ้ือจดัจา้ง

19
กลอ้งวงจรปิดพรอ้มเครื่องบนัทกึ  วทิยาลยัช่างศิลปนครศรธีรรมราช   ต าบลทอนหงส ์อ าเภอ

พรหมครี ีจงัหวดันครศรธีรรมราช
18 ชุด 151,200 ได้จัดท ำโครงกำรในระบบ e-GP และได้ผู้ขำยเรียบร้อยแล้ว



 

 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.3  รายงานความคืบหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคา
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
 



 ความคืบหน้าลา่สดุส าหรับใช้ในการประชุม
วนัที่ 18 ม.ค.2563

 ความคืบหน้าลา่สดุส าหรับใช้ในการประชุม
วนัที่ 18 ก.พ.2563  ผู้รับผิดชอบจากส านัก

สถาปัตยกรรม

วนั เดอืน ปี ทีค่าด

วา่จะลงนามใน

สญัญา (1)

วนั เดอืน ปี ทีค่าด

วา่จะจองเงนิใน

ระบบ GFMIS  (2)
ค ำชึแ้จงเพิม่เตมิ (8)

1 วทิยาลยัช่างศิลป  3,595,100.00            
1.1  ปรับปรุงหอ้งเรียนอาคารพืน้ฐานศิลปะ  วิทยาลัยช่างศิลป  แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร
             1,387,300.00 ลงนามในแบบบรูปรายการและประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว รอแบบส่งกลับจากกรมศิลปากร มายังส านักสถาปัตยกรรม

เพือ่จดัส่งใหท้างวิทยาลัยฯ คุณภูมินทร์  พูนในเมือง 25 มี.ค 2563 30 มี.ค 2563

1.2  ปรับปรุงอาคารเคร่ืองเคลือบดินเผา  วิทยาลัยช่างศิลป  แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร

             1,145,800.00 ลงนามในแบบบรูปรายการและประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว รอแบบส่งกลับจากกรมศิลปากร มายังส านักสถาปัตยกรรม
เพือ่จดัส่งใหท้างวิทยาลัยฯ คุณภูมินทร์  พูนในเมือง 25 มี.ค 2563 30 มี.ค 2563

1.3  ปรับปรุงทางเดินและส่ิงปกคลุมทางเดิน วิทยาลัยช่างศิลป  แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร

             1,062,000.00 ลงนามในแบบบรูปรายการและประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว รอแบบส่งกลับจากกรมศิลปากร มายังส านักสถาปัตยกรรม
เพือ่จดัส่งใหท้างวิทยาลัยฯ คุณภูมินทร์  พูนในเมือง 25 มี.ค 2563 30 มี.ค 2563

2 วทิยาลยัช่างศิลปสพุรรณบุรี 9,500,000.00            
2.1  กอ่สร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ต าบลร้ัวใหญ่ 

อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวัดสุพรรณบุรี
 งบประมาณท้ังส้ิน 43,000,000 บาท จ านวน 1 หลัง
ปี 2563 ต้ังงบประมาณ จ านวน 8,600,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ จ านวน 34,400,000 บาท

             8,600,000.00 รูปแบบรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการท าประมาณ
ราคากลาง จากส านักสถาปัตยกรรมม ซ่ึงได้ด าเนินงานได้ 30%
คาดว่าจะเสร็จทันเดือนมกราคม 2563

แบบรูปรายการพร้อมประมาณราคา อยู่ระหว่างรอ   ลงนาม
จากท่านอธิบดีกรมศิลปากร   คาดว่าจะเสร็จภายในเดือน
มีนาคม 2563 คุณธนารัตน์ สอดทรัพย์ พฤษภาคม 2563 พฤษภาคม 2563

2.2  ปรับปรุงหอ้งพักครูภาควิชาศึกษาท่ัวไป วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ต าบลร้ัวใหญ่ อ าเภอ
เมืองสุพรรณบุรี  จงัหวัดสุพรรณบุรี

                900,000.00 มีการประชุมก าหนดร่างขอบเขตของงานในวันท่ี 9 มกราคม 
2563

ขณะน้ี วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจดัจา้ง(ได้ผู้ชนะการเสนอราคา)
 เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงจะลงนามในสัญญาต่อเมือได้รับอนุมัติเงิน
ประจ างวด จากส านักงบประมาณแล้วเท่าน้ัน มีนาคม 2563 มีนาคม 2563

3 คณะศิลปวจิิตร 7,403,000.00            
3.1  ปรับปรุงหอ้งเรียนบรรยายรวม คณะศิลปวิจติร ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัด

นครปฐม จ านวน 1 งาน
             7,403,000.00 อยู่ระหว่างน าตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรรและราคากลาง

เผยแพร่ในหน่วยงานของรัฐ เพือ่รับฟงัความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 
ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 คาดว่าจะท ารายงานขอจา้งและแต่งต้ัง
คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ 
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุและผู้ควบคุมงาน และการจดัท าประกาศ
พร้อมเอกสารประกวดราคาฯ ในชว่งวันที่ 16 มกราคม 2563

อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR เพือ่รับฟงัค าวิจารณ์ ลงวันที่ ๑๑ 
กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ คาดว่าจะประกวดราคาฯ ในวันที่ ๒๐ กมุภาพนัธ์ 
๒๕๖๓ ก าหนดวันย่ืนขอ้เสนอใบเสนอราคา ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ก าหนดการพจิารณาผลจ านวน ๕ วัน  ประกาศผู้ชนะ/ระยะเวลาอทุธรณ์
 ๗ วันท าการ และจดัท าสัญญา ๑ วันท าการ

คาดว่าจะลงนามในสัญญา
วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

คาดว่าจะจองเงินในระบบ 
GFMIS ในวันท่ี ๘ เมษายน 
๒๕๖๓

4 วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี 18,900,000.00          
4.1  กอ่สร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี 

จงัหวัดลพบุรี 
งบประมาณท้ังส้ิน 58,000,000  บาท
ปี 2563 ต้ังงบประมาณ จ านวน 11,600,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ จ านวน 46,400,000 บาท

            11,600,000.00 รอรูปแบบรายการและรอด าเนินการจดัท าราคากลางจาก
ส านักสถาปัตยกรรม (เน่ืองจากมีการปรับรูปแบบรายการ
เพิม่เติมเกีย่วกบัโครงสร้างระบบไฟฟ้าภายในอาคาร)

รอรูปแบบรายการและรอด าเนินการจดัท าราคากลางจาก
ส านักสถาปัตยกรรม (เน่ืองจากยังปรับรูปแบบรายการเพิม่เติม
และราคากลางโครงสร้างระบบไฟฟ้าภายในอาคาร) คุณกริศักด์ิ จริวัฒนศิรินนท์

4.2  ปรับปรุงหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี 
จงัหวัดลพบุรี

             3,900,000.00 รูปแบบราคากลางรายการเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินราคากลางท้องถิน่และได้ราคากลาง
ท้องถิน่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจดัเตรียมเอกสารเพือ่
ด าเนินการประกาศจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบพัสดุใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อยู่ในช่วงประกาศประกวดราคาจดัซ้ือด้วยวิธีประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันท่ี 7-20 ก.พ.62

4.3  กอ่สร้างร้ัววิทยาลัยด้านทิศเหนือ  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง
ลพบุรี จงัหวัดลพบุรี

             1,600,000.00 รูปแบบราคากลางรายการเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินราคากลางท้องถิน่และได้ราคากลาง
ท้องถิน่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจดัเตรียมเอกสารเพือ่
ด าเนินการประกาศจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบพัสดุใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อยู่ในช่วงประกาศประกวดราคาจดัซ้ือด้วยวิธีประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันท่ี 14-21 ก.พ.63

4.4 กอ่สร้างเวทีกลางแจง้ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวัด
ลพบุรี

             1,800,000.00 รอรูปแบบรายการและรอด าเนินการจดัท าราคากลางจาก
ส านักสถาปัตยกรรม (เน่ืองจากมีการปรับรูปแบบรายการใหม่
ใหมี้ความพอดีกบัพืน้ท่ีในการจดัต้ังเวที)

รอรูปแบบรายการและรอด าเนินการจดัท าราคากลางจาก
ส านักสถาปัตยกรรม (เน่ืองจากยังมีการปรับรูปแบบรายการ
เพิม่เติม)

คุณกริศักด์ิ จริวัฒนศิรินนท์

แผนกำรจดัซือ้จดัจำ้งและแผนกำรเบกิจำ่ย

ล าดับที่ รายการ  งบประมาณ (บาท)

 รายงานความคืบหน้าในการจดัหารูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



 ความคืบหน้าลา่สดุส าหรับใช้ในการประชุม
วนัที่ 18 ม.ค.2563

 ความคืบหน้าลา่สดุส าหรับใช้ในการประชุม
วนัที่ 18 ก.พ.2563  ผู้รับผิดชอบจากส านัก

สถาปัตยกรรม

วนั เดอืน ปี ทีค่าด

วา่จะลงนามใน

สญัญา (1)

วนั เดอืน ปี ทีค่าด

วา่จะจองเงนิใน

ระบบ GFMIS  (2)
ค ำชึแ้จงเพิม่เตมิ (8)

แผนกำรจดัซือ้จดัจำ้งและแผนกำรเบกิจำ่ย

ล าดับที่ รายการ  งบประมาณ (บาท)

 รายงานความคืบหน้าในการจดัหารูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5 วทิยาลยัช่างศิลปนครศรีธรรมราช 12,598,600.00          
5.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์  วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จงัหวัด

นครศรีธรรมราช
             7,755,000.00 27-มี.ค.-63 27-มี.ค.-63

5.2 ขดุเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองกรองและปัม้น้ า จ านวน 1 จดุ วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช  ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จงัหวัดนครศรีธรรมราช

                750,000.00 12-มี.ค.-63 12-มี.ค.-63

5.3 ปรับปรุงอาคารเรียนเคร่ืองเคลือบดินเผา  วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลทอนหงส์
 อ าเภอพรหมคีรี จงัหวัดนครศรีธรรมราช

                900,000.00 24-มี.ค.-63 24-มี.ค.-63

5.4 ปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์  วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลทอนหงส์ อ าเภอ
พรหมคีรี จงัหวัดนครศรีธรรมราช

             1,600,000.00 20-มี.ค.-63 20-มี.ค.-63

5.5  ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลทอนหงส์ อ าเภอ
พรหมคีรี จงัหวัดนครศรีธรรมราช

                993,600.00 18-มี.ค.-63 18-มี.ค.-63

5.6  ปรับปรุงอาคารหอพักหญิง  วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหม
คีรี จงัหวัดนครศรีธรรมราช

                600,000.00 12-มี.ค.-63 12-มี.ค.-63

6 วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ 13,340,000.00          
6.1  กอ่สร้างอาคารวิทยบริการ  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  

 จงัหวัดเชียงใหม่  จ านวน 1 หลัง
งบประมาณท้ังส้ิน 57,700,000  บาท จ านวน 1 หลัง
ปี 2563 ต้ังงบประมาณ จ านวน 11,540,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ จ านวน 46,160,000 บาท

            11,540,000.00 อยู่ระหว่างจดัท างานระบบไฟฟ้า (ด าเนินการแล้วเสร็จ 
80-85%)
งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม (ด าเนินการแล้ว 100%) 
หากด าเนินการเสร็จท้ังงานระบบไฟฟ้าและงานสถาปัตยกรรม
และวิศวกรรมแล้ว ทางส านักสถาปัตยกรรมจะเสนอรูปแบบ
รายการ เพือ่เสนอรับรองแบบและรูปแบบรายการต่อไป 
(คาดว่าจะเสร็จภายในเดือน กมุภาพันธ์ 2563)

อยู่ระหว่างจดัท างานระบบไฟฟ้า (ด าเนินการแล้วเสร็จ 95%)
งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม (ด าเนินการแล้ว 100%) 
หากด าเนินการเสร็จท้ังงานระบบไฟฟ้าและงานสถาปัตยกรรม
และวิศวกรรมแล้ว ทางส านักสถาปัตยกรรมจะเสนอรูปแบบ
รายการ เพือ่เสนอรับรองแบบและรูปแบบรายการต่อไป 
(คาดว่าจะเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2563 ด าเนินการจดัซ้ือ
จดัจา้งภายในเดือนเมษายน 2563 กอ่หน้ีผูกพันภายในเดือน
พฤษภาคม 2563)

คุณกริศักด์ิ จริวัฒนศิรินนท์ 15 พฤษภาคม 2563. 15 พฤษภาคม 2563.

6.2 กอ่สร้างเวทีกลางแจง้ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา  อ าเภอเมืองเชียงใหม่   
จงัหวัดเชียงใหม่

             1,800,000.00 ด าเนินการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่างจดัท ารูปแบบรายการ (70%) 
คาดว่าจดัท ารูปแบบรายการได้ 100% ภายใน 2 อาทิตย์ 
ประมาณ 24 มกราคม 2563  และจดัท าราคากลาง 
(คาดว่าจะเสร็จส้ินเดือน มกราคม 2563)

ด าเนินการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่างจดัท ารูปแบบรายการ (90%) 
(คาดว่าจะเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2563 ด าเนินการจดัซ้ือ
จดัจา้งภายในเดือนเมษายน 2563 กอ่หน้ีผูกพันภายในเดือน
พฤษภาคม 2563)

คุณกริศักด์ิ จริวัฒนศิรินนท์ 15 พฤษภาคม 2563. 15 พฤษภาคม 2563.

7 วทิยาลยันาฏศิลปร้อยเอ็ด 5,327,000.00            
7.1  ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารปฏิบัติการดนตรี (อาคารเทพประสิทธ์ิ) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอด็ 

 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็
             3,527,000.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ พิจารณาก าหนดราคากลาง คาดว่าจะ

ด าเนินการขัน้ตอนต่อไป กลางเดือน มกราคม 2563
จดัเตรียมเอกสารเพือ่ลงประกาศ e-bidding 1-มี.ค.-63 มีนาคม 2563

7.2 กอ่สร้างเวทีกลางแจง้  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอด็ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอด็ จงัหวัด
ร้อยเอด็

             1,800,000.00 อยู่ระหว่างรอแบบแปลนจากส านักสถาปัตยกรรม อยู่ระหว่างรอแบบแปลนจากส านักสถาปัตยกรรม
คุณนฤพร  เสาวนิตย์

มีนาคม 2563 มีนาคม 2563

9 วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ์ 29,555,600.00          
9.1  กอ่สร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด 12 ยูนิต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ  ต าบลกาฬสินธ์ุ 

อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จงัหวัดกาฬสินธ์ุ
            18,257,600.00 รูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการแต่งต้ัง

คณะกรรมการประเมินราคากลางท้องถิน่
 อยู่ระหว่างด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินราคา
กลางท้องถิน่ วันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ.2563 วันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.2563

9.2  ซ่อมแซมปรับปรุงร้ัวพร้อมป้าย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ  ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมือง
กาฬสินธ์ุ จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

             6,500,000.00 รูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินราคากลางท้องถิน่

อยู่ระหว่างด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินราคากลาง
ท้องถิน่ วันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ.2563 วันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.2563

9.3  สร้างหอ้งน้ ากลางแจง้  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ  ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ จ านวน 2 หลัง

             2,998,000.00 รูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินราคากลางท้องถิน่

อยู่ระหว่างด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินราคากลาง
ท้องถิน่ วันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ.2563 วันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.2563

9.4 กอ่สร้างเวทีกลางแจง้ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ  ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

             1,800,000.00 รูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินราคากลางท้องถิน่

อยู่ระหว่างด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินราคากลาง
ท้องถิน่ วันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ.2563 วันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.2563

10 วทิยาลยันาฏศิลปพัทลงุ 4,559,000.00            
10.1  ปรับปรุงอาคารหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพัทลุง 

จงัหวัดพัทลุง จ านวน 1 แหง่
             2,759,000.00 ขณะน้ีการด าเนินงานอยู่ระหว่างการด าเนินการแต่งต้ัง

คณะกรรมการประเมินราคากลางท้องถิน่
ขณะน้ีการด าเนินงานอยู่ขัน้การจดัท าร่าง TOR ประกาศ
เผยแพร่บนเว็บไซต์  16 มี.ค. 63 16-มี.ค.-63

ทันทีท่ีได้รับการจดัสรรงบประมาณสามารถลง
นามในสัญญาได้ทันที

10.2 กอ่สร้างเวทีกลางแจง้ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพัทลุง จงัหวัด
พัทลุง

             1,800,000.00 รูปแบบรายการแล้วเสร็จ ขณะน้ีการด าเนินการอยู่ขัน้ตอน
จดัท ารายละเอยีด BOQ จากส านักสถาปัตยกรรม ซ่ึงคาดว่าจะ
แล้วเสร็จในวันท่ี 25 มกราคม 2563 และรอด าเนินการจดัซ้ือ
จดัจา้งตามระบบต่อไป

ขณะน้ีการด าเนินงานอยู่ระหว่างการด าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินราคากลางท้องถิน่

 ุคุณธนารัตน์  สอดทรัพย์  27 มี.ค. 63  27 มี.ค. 63

รูปแบบรายการพร้อม BOQ แล้วเสร็จ ขณะน้ีรอ
รายละเอยีดการแบ่งงวดงานจากส านัก
สถาปัตยกรรม

รายการส่ิงกอ่สร้างท้ัง 6 รายการ มีความพร้อมท้ังรูปแบบ
รายการและราคาประมาณการ (BOQ)  ในส่วนของการ
ประเมินราคากลางท้องถิน่ ได้รับราคาประเมินเรียบร้อยแล้ว  
อยู่ระหว่างการแบ่งงวดงานจากส านักสถาปัตยกรรม

รายการท่ี 1,3,4 คุณจกัรพันธ์ วัชระเรืองชัย
รายการท่ี 2 คุณสุรพล คงมนต์                 
รายการท่ี 5,6 คุณภูมินทร์ พูนในเมือง

รายการส่ิงกอ่สร้างท้ัง 6 รายการ มีความพร้อมท้ังรูปแบบ
รายการและราคาประมาณการ (BOQ)  ในส่วนของการ
ประเมินราคากลางท้องถิน่ ได้รับราคาประเมินรอบใหม่
เรียบร้อยแล้ว   อยู่ระหว่างการแบ่งงวดงานจากส านัก
สถาปัตยกรรม



 ความคืบหน้าลา่สดุส าหรับใช้ในการประชุม
วนัที่ 18 ม.ค.2563

 ความคืบหน้าลา่สดุส าหรับใช้ในการประชุม
วนัที่ 18 ก.พ.2563  ผู้รับผิดชอบจากส านัก

สถาปัตยกรรม

วนั เดอืน ปี ทีค่าด

วา่จะลงนามใน

สญัญา (1)

วนั เดอืน ปี ทีค่าด

วา่จะจองเงนิใน

ระบบ GFMIS  (2)
ค ำชึแ้จงเพิม่เตมิ (8)

แผนกำรจดัซือ้จดัจำ้งและแผนกำรเบกิจำ่ย

ล าดับที่ รายการ  งบประมาณ (บาท)

 รายงานความคืบหน้าในการจดัหารูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

11 วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช 16,410,000.00          
11.1  ถมปรับท่ีดิน  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  

จ านวน 1 แหง่
3,011,600.00             อยู่ในขัน้ตอนจดัท าราคากลางท้องถิน่ อยู่ในขัน้ตอนการจดัท าราคากลางท้องถิน่ คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จ

ประมาณปลายเดือนกมุภาพันธ์ 2563
  มี.ค. 2563   เม.ย. 2563 ก าลังอยู่ในขัน้ตอนก าหนดราคากลาง และยัง

ไม่ได้ก าหนดงวดงาน งวดเงิน และจ านวนวันท่ี
ด าเนินการ จงึยังไม่สามารถคาดการณ์ได้

11.2  ปรับปรุงอาคารเรียน 1 เพือ่เป็นหอ้งเกบ็พัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต.ท่าเรือ อ.
เมือง จ.นครศรีธรรมราช จ านวน 1 แหง่

4,017,900.00             อยู่ในขัน้ตอนการจดัท าร่าง TOR และจดัเตรียมเอกสารเพือ่
ประกาศ e-bidding คาดว่าจะด าเนินการประกาศได้ในเดือน
มกราคม 2563

อยู่ในขัน้ตอนลงประกาศประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการ  
อเิล็กทรอนิกสน์ (e-bidding)

  มี.ค. 2563   มี.ค. 2563 จ านวนเงินเบิกจา่ยใส่ยอดเงินตามราคากลาง

11.3  ปรับปรุงหอ้งประชุมอาคารวิทยบริการ   วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต.ท่าเรือ อ.เมือง
 จ.นครศรีธรรมราช

4,580,500.00             อยู่ในขัน้ตอนการจดัท าร่าง TOR และจดัเตรียมเอกสารเพือ่
ประกาศ e-bidding คาดว่าจะด าเนินการประกาศได้ในเดือน
มกราคม 2563

อยู่ในขัน้ตอนลงประกาศประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการ
อเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  มี.ค. 2563   มี.ค. 2563 จ านวนเงินเบิกจา่ยใส่ยอดเงินตามราคากลาง

11.4  ปรับปรุงหอ้งเรียนคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ   วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จ านวน 1 แหง่

3,000,000.00             อยู่ในขัน้ตอนจดัท าค าส่ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
ท้องถิน่ และด าเนินการจดัท าราคากลางท้องถิน่ต่อไป

อยู่ในขัน้ตอนการจดัท าราคากลางท้องถิน่ คาดว่าน่าจะเสร็จ
ประมาณวันท่ี 18 กมุภาพันธ์ 2563

  มี.ค. 2563   มี.ค. 2563 ก าลังอยู่ในขัน้ตอนก าหนดราคากลาง และยัง
ไม่ได้ก าหนดงวดงาน งวดเงิน และจ านวนวันท่ี
ด าเนินการ จงึยังไม่สามารถคาดการณ์ได้

11.5 กอ่สร้างเวทีกลางแจง้ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต.ท่าเรือ อ.เมือง จงัหวัด
นครศรีธรรมราช

             1,800,000.00 อยู่ในขัน้ตอนการจดัท ารูปแบบรายการซ่ึงส านักสถาปัตยกรรม
เป็นผู้ด าเนินการ

ได้รับรูปแบบรายการเรียบร้อยแล้วอยู่ในขัน้ตอนจดัท าค าส่ัง
คณะกรรมการก าหนดราคากลางท้องถิน่ และด าเนินการจดัท า
ราคากลางท้องถิน่ต่อไป

คุณปณิธาน  เจริญใจ
  มี.ค. 2563   เม.ย. 2563 ก าลังอยู่ในขัน้ตอนก าหนดราคากลาง และยัง

ไม่ได้ก าหนดงวดงาน งวดเงิน และจ านวนวันท่ี
ด าเนินการ จงึยังไม่สามารถคาดการณ์ได้

12 วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง 4,800,000.00            
12.1  ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปอา่งทอง ต. บางแกว้ อ.เมืองอา่งทอง จ. 

อา่งทอง
             3,000,000.00 อยู่ในช่วงจดัเตรียมเอกสารเพือ่ประกาศ e-bidding คาดว่าจะ

ด าเนินการในช่วงเดือนมกราคม 2563
ก าลังจดัท าราคาท้องถิน่คาดว่าจะประกาศ  e-bidding คาดว่า
จะด าเนินการในช่วงเดือนกมุภาพันธ์ 2563

12.2 กอ่สร้างเวทีกลางแจง้ วิทยาลัยนาฏศิลปอา่งทอง ต. บางแกว้ อ.เมืองอา่งทอง จงัหวัดอา่งทอง              1,800,000.00 รอแบบงานกอ่สร้างจากสถาปัตฯยังไม่เสร็จสมบูรณ์ รอแบบงานกอ่สร้างจากสถาปัตฯยังไม่เสร็จสมบูรณ์ คุณชนินทร์  ไชยศิริ
13 วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา 26,800,000.00          

13.1  ปรับปรุงหอพักหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง จงัหวัด
นครราชสีมา

            16,000,000.00 มีแบบรูปรายการท่ีลงนาม เรียบร้อยแล้ว

13.2 กอ่สร้างอาคารบ้านพักพร้อมโรงจอดรถ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวัดนครราชสีมา

9,000,000.00             อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบรูปรายการ 
คาดว่าจะลงนามเรียบร้อยภายในเดือนมกราคม 2563 คุณชรินทร์  วิทยาภรณ์

13.3 กอ่สร้างเวทีกลางแจง้ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง จงัหวัด
นครราชสีมา

             1,800,000.00 มีแบบรูปรายการท่ีลงนาม เรียบร้อยแล้ว

14 วทิยาลยันาฏศิลปสโุขทัย 16,800,000.00          
14.1  กอ่สร้างอาคารเกบ็เคร่ืองแต่งกายโขนละคร เคร่ืองดนตรี วัสดุอปุกรณ์ประกอบการแสดง 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย   ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง  จงัหวัดสุโขทัย  จ านวน 1 หลัง
15,000,000.00            ได้ผู้รับจา้ง บริษัท สราวุธ แอนด์ สามอนงค์ พร๊อพเพอร์ต้ี 

จ ากดั  วงเงิน 10,955,772.- บาท (สิบล้านเกา้แสนหา้หม่ืนหา้
พันเจด็ร้อยเจด็สิบสองบาทถว้น)

อยู่ระหว่างรออนุมัติงบประมาณ 18-มี.ค.-63 18-มี.ค.-63 ท้ังน้ีต้องได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณจากส านัก
งบประมาณ กระทรวงการคลัง เรียบร้อยแล้ว 
ก าหนดการกอ่สร้าง 300 วัน

14.2 กอ่สร้างเวทีกลางแจง้  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จงัหวัด
สุโขทัย

             1,800,000.00 อยู่ระหว่างค านวนราคากลางจากส านักสถาปัตยกรรม กรม
ศิลปากร

อยู่ระหว่างค านวนราคากลางจากส านักสถาปัตยกรรม       
กรมศิลปากร คุณจกัรพันธ์  วัชระเรืองชัย

18-มี.ค.-63 18-มี.ค.-63 ท้ังน้ีต้องได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณจากส านัก
งบประมาณ กระทรวงการคลัง เรียบร้อยแล้ว 
ก าหนดการกอ่สร้าง 90 วัน

15 วทิยาลยันาฏศิลปจันทบุรี 1,800,000.00            
15.1 กอ่สร้างเวทีกลางแจง้ วิทยาลัยนาฏศิลปจนัทบุรี ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวัด

จนัทบุรี
             1,800,000.00 ได้แบบรูปรายการและประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 9

 มกราคม 63  ขณะน้ีอยู่ในระหว่าง สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจงัหวัดจนัทบุรี ประมาณราคาท้องถิน่ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
และประกาศเชิญชวนได้ภายใน มกราคม 63

สนง.โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดจนัทบุรี ประมาณราคา
ท้องถิน่แล้วเสร็จ วันท่ี 11 ก.พ. 63 ขณะน้ีอยู่ในระหว่าง
ประกาศเชิญชวน - เสนอราคาวันท่ี 25 ก.พ.63
 - คาดว่าพิจารณาผลและลงนามในสัญญาภายใน 9 มี.ค.63

6-มี.ค.-63 9-มี.ค.-63 ขณะน้ีอยู่ในระหว่างประกาศเชิญชวน

16 วทิยาลยันาฏศิลปสพุรรณบุรี 1,800,000.00            
16.1 กอ่สร้างเวทีกลางแจง้ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 

จงัหวัดสุพรรณบุรี
             1,800,000.00 อยู่ในช่วงจดัเตรียมเอกสารเพือ่ประกาศ e-bidding คาดว่าจะ

ด าเนินการในช่วงมกราคม 2563



 

 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

  5.4  สรุปผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 



โครงการ/ผลผลติ รายการคา่ใชจ้า่ย รหสังบประมาณ
ประเภท

งบประมาณ

 งบประมาณที่

ไดร้บั (บาท)
  ใบส ัง่ซือ้/สญัญา     เบกิจา่ยสะสม      งบคงเหลอื

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษา

ตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
คา่จัดการเรยีนการสอน 1800833004500001 งบเงนิอดุหนุน       28,683,600           906,511.89        11,777,441.94        15,999,646.17

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษา

ตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
คา่หนังสอืเรยีน 1800833004500002 งบเงนิอดุหนุน         4,912,000           141,044.00          2,250,943.50          2,520,012.50

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษา

ตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
คา่อปุกรณ์การเรยีน 1800833004500003 งบเงนิอดุหนุน         2,567,000                       -            1,373,245.00          1,193,755.00

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษา

ตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
คา่เครือ่งแบบนักเรยีน 1800833004500004 งบเงนิอดุหนุน                    -                         -                            -                            -   

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษา

ตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 1800833004500005 งบเงนิอดุหนุน         4,257,400            61,495.00          1,661,243.42          2,534,661.58

ผลผลติ ผูส้ าเร็จการศกึษาดา้นศลิปวัฒนธรรม

เงนิอดุหนุนในการพัฒนาคณุภาพชวีติของนักเรยีน 

นักศกึษาทีเ่ป็นเด็ก เยาวชน คนพกิาร และ

ผูด้อ้ยโอกาส

1800839001500001 งบเงนิอดุหนุน         3,000,000                       -            1,693,400.00          1,306,600.00

ผลผลติ ผูส้ าเร็จการศกึษาดา้นศลิปวัฒนธรรม
เงนิอดุหนุนในการศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาโท และ

ปรญิญาเอก
1800839001500002 งบเงนิอดุหนุน         2,250,000                       -            1,877,280.00             372,720.00

ผลผลติ ผูส้ าเร็จการศกึษาดา้นศลิปวัฒนธรรม
เงนิอดุหนุนในการศกึษาส าหรับนักเรยีนนักศกึษา

จังหวัดชายแดนภาคใต ้
1800839001500003 งบเงนิอดุหนุน         7,290,000                       -            5,598,800.00          1,691,200.00

ผลผลติ การบรกิารสงัคม
เงนิอดุหนุนในการสง่เสรมิสนับสนุนการพัฒนาผลงาน

สรา้งสรรคป์ระดษิฐค์ดิคน้ทางศลิปวัฒนธรรม
1800839002500001 งบเงนิอดุหนุน         1,237,500                       -               649,471.37             588,028.63

ผลผลติ การบรกิารสงัคม
เงนิอดุหนุนในการจัดประกวดศลิปกรรมเด็กและ

เยาวชนแหง่ชาติ
1800839002500002 งบเงนิอดุหนุน            750,000                       -                            -               750,000.00

 54,947,500  1,109,050.89  26,881,825.23  26,956,623.88

สรปุภาพรวมการเบกิจา่ยงบเงนิอดุหนนุ  ( ขอ้มลูจากระบบ GFMIS ณ วนัที ่11 ก.พ.2563)

รวม



โครงการ/ผลผลติ รายการคา่ใชจ้า่ย รหสังบประมาณ
ประเภท

งบประมาณ

 งบประมาณที่

ไดร้บั (บาท)

  ใบส ัง่ซือ้/

สญัญา
    เบกิจา่ยสะสม      งบคงเหลอื

โครงการวจัิยทางการศกึษาดา้นศลิปวัฒนธรรม
คา่ใชจ้า่ยในการวจัิยและนวัตกรรมเพือ่ความเป็นเลศิ

ทางวชิาการ
1800825010700001 งบรายจา่ยอืน่         1,421,300                    -                   815,701                 605,599

โครงการปฏริูปการศกึษาเฉพาะดา้นศลิปวัฒนธรรม

ทางนาฏศลิป์ดรุยิางคศลิป์ และทัศนศลิป์

คา่ใชจ้า่ยในการ พัฒนาระบบการประเมนิมาตรฐาน

และการประกนัคณุภาพการศกึษา
1800832012700001 งบรายจา่ยอืน่                    -                      -                            -                            -   

โครงการปฏริูปการศกึษาเฉพาะดา้นศลิปวัฒนธรรม

ทางนาฏศลิป์ดรุยิางคศลิป์ และทัศนศลิป์

คา่ใชจ้า่ยในการยกระดบัการจัดการเรยีนการสอนใน

สถานศกึษาดว้ยSTEAM Education
1800832012700002 งบรายจา่ยอืน่         3,000,000            235,250               2,204,969                 559,781

โครงการปฏริูปการศกึษาเฉพาะดา้นศลิปวัฒนธรรม

ทางนาฏศลิป์ดรุยิางคศลิป์ และทัศนศลิป์

คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาสือ่และเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพือ่การศกึษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติต าบลศาลายา

 อ าเภอพทุธมณฑลจังหวัดนครปฐม

1800832012700003 งบรายจา่ยอืน่                    -                      -                            -                            -   

ผลผลติ ผูส้ าเร็จการศกึษาดา้นศลิปวัฒนธรรม
คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาคณุภาพการจัดการศกึษาดา้น

ศลิปวัฒนธรรมสูม่าตรฐานสากล
1800839001700001 งบรายจา่ยอืน่         1,250,000                    -                   255,560                 994,440

ผลผลติ ผูส้ าเร็จการศกึษาดา้นศลิปวัฒนธรรม
คา่ใชจ้า่ยในการประกนัคณุภาพสถาบันบัณฑติพัฒน

ศลิป์
1800839001700002 งบรายจา่ยอืน่            500,000                    -                   453,865                   46,135

ผลผลติ ผูส้ าเร็จการศกึษาดา้นศลิปวัฒนธรรม

คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนานักเรยีนนักศกึษาใหม้ี

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคแ์ละตามอตัลกัษณ์ของ

สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์

1800839001700003 งบรายจา่ยอืน่         1,000,000                    -                   480,184                 519,816

ผลผลติ ผูส้ าเร็จการศกึษาดา้นศลิปวัฒนธรรม
คา่ใชจ้า่ยในการจัดตัง้สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์วทิยา

เขตตะวันออกเฉียงเหนอื
1800839001700004 งบรายจา่ยอืน่                    -                      -                            -                            -   

ผลผลติ ผูส้ าเร็จการศกึษาดา้นศลิปวัฒนธรรม

คา่ใชจ้า่ยในการการพัฒนาบคุลากรเพิม่พนูทักษะ

ความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สาร ใหก้บัครูอาจารย ์บคุลากรทางการศกึษาและ

ผูป้กครองนักเรยีน นักศกึษา

1800839001700005 งบรายจา่ยอืน่                    -                      -                            -                            -   

ผลผลติ การบรกิารสงัคม
คา่ใชจ้า่ยในการจัดนทิรรศการทางวชิาการและการ

แสดงทางดา้นศลิปวัฒนธรรม
1800839002700001 งบรายจา่ยอืน่         2,000,000                    -                   257,112               1,742,888

ผลผลติ การบรกิารสงัคม
คา่ใชจ้า่ยในการจัดแสดงเพือ่ตอ้นรับประมขุ 

อาคนัตกุะหรอืผูน้ าตา่งประเทศ
1800839002700002 งบรายจา่ยอืน่            200,000                    -                     92,456                 107,544

ผลผลติ การบรกิารสงัคม คา่ใชจ้า่ยในการจัดการองคค์วามรูท้างศลิปวัฒนธรรม 1800839002700003 งบรายจา่ยอืน่         1,000,000                    -               687,016.42             312,983.58

ผลผลติ การบรกิารสงัคม คา่ใชจ้า่ยในการเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม 1800839002700004 งบรายจา่ยอืน่            500,000                 331,065                 168,935

ผลผลติ การบรกิารสงัคม
คา่ใชจ้า่ยในการประกวดนาฏศลิป์ดนตร ีคตีศลิป์

แหง่ชาติ
1800839002700005 งบรายจา่ยอืน่         1,000,000             73,121                 233,300                 693,579

ผลผลติ การบรกิารสงัคม
คา่ใชจ้า่ยในการเสรมิสรา้งพัฒนาทักษะชวีตินักศกึษา

ในศตวรรษที2่1
1800839002700006 งบรายจา่ยอืน่         1,000,000             70,000             328,064.52             601,935.48

ผลผลติ การบรกิารสงัคม
คา่ใชจ้า่ยในการจัดท ามาตรฐานคณุวฒุวิชิาชพีดา้น

นาฏศลิป์ ดรุยิางคศลิป์ และทัศนศลิป์
1800839002700007 งบรายจา่ยอืน่            500,000                    -                   451,745                   48,255

ผลผลติ การบรกิารสงัคม คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาบคุลากร 1800839002700008 งบรายจา่ยอืน่         2,000,000                    -                   916,679               1,083,321

ผลผลติ การบรกิารสงัคม
คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิวชิาการดา้นนาฏศลิป์ ดรุิ

ยางคศลิป์ และทัศนศลิป์
1800839002700009 งบรายจา่ยอืน่            500,000           6,601.90                 296,398             197,000.10

ผลผลติ การบรกิารสงัคม
คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานเทดิทนูสถาบัน

พระมหากษัตรยิ ์และพระบรมวงศานุวงศ์
1800839002700010 งบรายจา่ยอืน่         2,860,000                 540,485               2,319,515

โครงการพัฒนาความร่วมมอืและเชือ่มโยงดา้น

ศลิปวัฒนธรรมกบัประเทศอาเซยีน

คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิความร่วมมอืดา้น

ศลิปวัฒนธรรมอาเซยีน
1800843008700001 งบรายจา่ยอืน่         2,500,000                    -                 1,600,000                 900,000

สรปุภาพรวมการเบกิจา่ยงบรายจา่ยอืน่  ( ขอ้มลูจากระบบ GFMIS ณ วนัที ่11 ก.พ.2563)



โครงการ/ผลผลติ รายการคา่ใชจ้า่ย รหสังบประมาณ
ประเภท

งบประมาณ

 งบประมาณที่

ไดร้บั (บาท)

  ใบส ัง่ซือ้/

สญัญา
    เบกิจา่ยสะสม      งบคงเหลอื

สรปุภาพรวมการเบกิจา่ยงบรายจา่ยอืน่  ( ขอ้มลูจากระบบ GFMIS ณ วนัที ่11 ก.พ.2563)

โครงการสง่เสรมิอตุสาหกรรมวัฒนธรรมสรา้งสรรค ์

เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั

คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนารูปแบบและเทคนคิการแสดง

ใหไ้ดม้าตรฐานและทันสมัย
1800843009700001 งบรายจา่ยอืน่         5,000,000                    -                   702,500               4,297,500

โครงการสง่เสรมิภาพลกัษณ์ทางวัฒนธรรมและน า

ความเป็นไทยสูส่ากล

คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิภาพลกัษณ์ทางวัฒนธรรม

และน าความเป็นไทยสูส่ากล
1800843016700001 งบรายจา่ยอืน่         2,500,000             95,000          1,235,320.51          1,169,679.49

โครงการสง่เสรมิเด็กไทยเลน่ดนตร ีคนละ 1 ชิน้
คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิเด็กไทยเลน่ดนตร ีคนละ 1 

ชิน้
1800843018700001 งบรายจา่ยอืน่                    -                      -                            -                            -   

โครงการสรา้งจติส านกึใหม้คีวามซือ่สตัยส์จุรติดว้ย

มติทิางวัฒนธรรม

คา่ใชจ้า่ยในการสรา้งจติส านกึใหม้คีวามซือ่สตัย์

สจุรติภายในสถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์
1800861011700001 งบรายจา่ยอืน่         3,014,000             41,765          1,002,044.26          1,970,190.74

 31,745,300  521,737.90  12,884,464.71  18,339,097.39รวม



 

 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 5.5  สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 12 ก.พ.
2563) 
 



หนว่ยงาน/

สถานศกึษา
รายการ

  งบประมาณที่

ไดร้บั (บาท)

ใบส ัง่ซือ้/สญัญา 

(บาท)

 เบกิจา่ยสะสม 

(บาท)

   งบคงเหลอืใน

ระบบ GFMIS ณ 

วนัที ่11 ก.พ.

2563 (บาท)

 ขอ้มลูการยนืยนั

ยอดคงเหลอืจาก

หนว่ยงาน ณ วนัที ่

12 ก.พ.2563

คา่จัดการเรยีนการสอน              7,970,350 7,970,350

คา่หนังสอืเรยีน              1,233,000 1,233,000

คา่อปุกรณ์การเรยีน              1,087,890 1,087,890

คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน              1,183,715 1,183,715

คา่จัดการเรยีนการสอน              1,169,950                  27,300            650,508.55 492,141.45

คา่หนังสอืเรยีน                242,000                  51,923 190,077                 190,077

คา่อปุกรณ์การเรยีน                  94,510                  92,960 1,550                     1,550

คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน                196,350                    8,560 187,790

คา่จัดการเรยีนการสอน                945,380            694,532.26 250,847.74

คา่หนังสอืเรยีน                205,000                  43,757 161,243                 161,243

คา่อปุกรณ์การเรยีน                  80,120                  79,680 440                        440

คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน                166,455                  35,041 131,414

คา่จัดการเรยีนการสอน              1,467,480                  28,954            762,577.38 675,948.62

คา่หนังสอืเรยีน                231,000            230,999.15 0.85

คา่อปุกรณ์การเรยีน                  93,450                  93,430 20                         20

คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน                194,205                 153,582 40,623

คา่จัดการเรยีนการสอน                777,500            441,913.06 335,586.94

คา่หนังสอืเรยีน                150,000                  39,143 110,857                 110,857

คา่อปุกรณ์การเรยีน                  57,600                  53,010 4,590                     4,590

คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน                119,650                    4,815 114,835

คา่จัดการเรยีนการสอน              1,310,050            854,768.21 455,281.79

คา่หนังสอืเรยีน                268,000                 268,000 0

คา่อปุกรณ์การเรยีน                107,630                  90,350 17,280                   17,280

คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน                223,660                 143,000 80,660

วนศ.อา่งทอง

วนศ.ลพบรุี

วนศ.จันทบรุี

วนศ.นครราชสมีา

วนศ.รอ้ยเอ็ด

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาต ัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน 

 ( ขอ้มลูจากระบบ GFMIS ณ วนัที ่11 ก.พ.2563)

สบศ.



หนว่ยงาน/

สถานศกึษา
รายการ

  งบประมาณที่

ไดร้บั (บาท)

ใบส ัง่ซือ้/สญัญา 

(บาท)

 เบกิจา่ยสะสม 

(บาท)

   งบคงเหลอืใน

ระบบ GFMIS ณ 

วนัที ่11 ก.พ.

2563 (บาท)

 ขอ้มลูการยนืยนั

ยอดคงเหลอืจาก

หนว่ยงาน ณ วนัที ่

12 ก.พ.2563

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาต ัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน 

 ( ขอ้มลูจากระบบ GFMIS ณ วนัที ่11 ก.พ.2563)

คา่จัดการเรยีนการสอน              1,171,150            647,605.86 523,544.14

คา่หนังสอืเรยีน                264,000                 263,918 82                         82

คา่อปุกรณ์การเรยีน                  88,650                  82,450 6,200                     6,200

คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน                183,920                 180,905 3,015

คา่จัดการเรยีนการสอน              1,402,500            717,708.58 684,791.42

คา่หนังสอืเรยีน                245,000            245,000.00 0

คา่อปุกรณ์การเรยีน                107,590                  99,150 8,440                     8,440

คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน                223,735                 117,000 106,735

คา่จัดการเรยีนการสอน              1,252,320            963,192.29 289,127.71

คา่หนังสอืเรยีน                226,000                 112,224 113,776                 113,776

คา่อปุกรณ์การเรยีน                  93,140                  91,000 2,140                     2,140

คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน                193,590                 193,406 184

คา่จัดการเรยีนการสอน              1,284,000                  24,075            740,704.11 519,220.89

คา่หนังสอืเรยีน                240,000                 239,999 1

คา่อปุกรณ์การเรยีน                105,600                 102,100 3,500                     3,500

คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน                219,600            181,173.19 38,426.81

คา่จัดการเรยีนการสอน                749,000                  41,700            372,133.67 335,166.33

คา่หนังสอืเรยีน                110,000                  64,469 45,531                   45,531

คา่อปุกรณ์การเรยีน                  25,300                  25,300 0

คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน                  52,250                  20,000 32,250

คา่จัดการเรยีนการสอน              1,724,520                  52,000            808,601.65 863,918.35

คา่หนังสอืเรยีน                190,000                8,032.50 181,967.50                 166,777

คา่อปุกรณ์การเรยีน                  85,910                  82,330 3,580                     3,580

คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน                178,690                 150,410 28,280

วนศ.สพุรรณบรุี

วชศ.สพุรรณบรุี

วนศ.นครศรธีรรมราช

วนศ.กาฬสนิธุ์

วนศ.เชยีงใหม่

วนศ.สโุขทัย



หนว่ยงาน/

สถานศกึษา
รายการ

  งบประมาณที่

ไดร้บั (บาท)

ใบส ัง่ซือ้/สญัญา 

(บาท)

 เบกิจา่ยสะสม 

(บาท)

   งบคงเหลอืใน

ระบบ GFMIS ณ 

วนัที ่11 ก.พ.

2563 (บาท)

 ขอ้มลูการยนืยนั

ยอดคงเหลอืจาก

หนว่ยงาน ณ วนัที ่

12 ก.พ.2563

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาต ัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน 

 ( ขอ้มลูจากระบบ GFMIS ณ วนัที ่11 ก.พ.2563)

คา่จัดการเรยีนการสอน              1,081,800            403,535.37 678,264.63

คา่หนังสอืเรยีน                  78,000                  33,745              37,102.40 7,152.60                     7,152

คา่อปุกรณ์การเรยีน                  17,940                  16,330 1,610                     1,610

คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน                  37,050                  28,050 9,000

คา่จัดการเรยีนการสอน              1,760,950                 834,619 926,331

คา่หนังสอืเรยีน                281,000                 176,930 104,070                 104,070

คา่อปุกรณ์การเรยีน                127,630                 126,330 1,300                     1,300

คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน                265,475                  31,000 234,475

คา่จัดการเรยีนการสอน              3,206,050            660,825.10          2,063,311.56 481,913.34

คา่หนังสอืเรยีน                523,000                107,299                 415,574 127                        127

คา่อปุกรณ์การเรยีน                296,060                 292,830 3,230                     3,230

คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน                616,705             18,206.40            370,186.43 228,312.17

คา่จัดการเรยีนการสอน              1,410,600             71,657.79            821,730.39 517,211.82

คา่หนังสอืเรยีน                426,000              53,872.45 372,127.55                 372,127

คา่อปุกรณ์การเรยีน                  97,980                  45,995 51,985                   51,985

คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน                202,350             43,288.60              44,114.80 114,946.60

คา่จดัการเรยีนการสอน 28,683,600 906,511.89 11,777,441.94 15,999,646.17                           -   

คา่หนงัสอืเรยีน 4,912,000 141,044 2,250,943.50 2,520,012.50              1,271,819

คา่อปุกรณก์ารเรยีน 2,567,000 0 1,373,245 1,193,755                 105,865

คา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 4,257,400.00 61,495.00 1,661,243.42 2,534,661.58                           -   

วชศ.นครศรธีรรมราช

วนศ.พัทลงุ

วนศ.

วชศ.

รวม



 

 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.6  ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 



ทีจ่ัดสรร ทีเ่บกิจ่าย ทีจ่ัดสรร ทีเ่บกิจ่าย ทีจ่ัดสรร ทีเ่บกิจ่าย ทีจ่ัดสรร ทีเ่บกิจ่าย

1 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 1,900,000.00      1,766,513.21 -  - -  - 725,895.00       619,160.04 2,625,895.00 2,385,673.25 240,221.75  -  -

2 คณะศิลปศึกษำ 6,000.00            2,388.48 -  - -  - 753,600.00       362,987.83 759,600.00 365,376.31 394,223.69            385,708  -

3 คณะศิลปนำฎดุริยำงค์ 6,000.00            3,852.00 -  - -  - 299,155.00 52,410.30 305,155.00 56,262.30 248,892.70            117,382  -

4 คณะศิลปวิจิตร 6,000.00                4,000 -  - -  - 162,197.50          7,189.48 168,197.50 11,189.48 157,008.02             99,042  -

5 วิทยำลัยนำฎศิลป 293,160.00         156,324.77 925,815.00       398,855.49 -  - 1,048,051.00       831,387.44 2,267,026 1,386,567.70 880,458.30         4,344,558         2,077,532

6 วิทยำลัยนำฎศิลปเชียงใหม่ 100,900.00            9,844.83 355,950.00       318,779.58 -  - 188,345.00  - 645,195.00 328,624.41 316,570.59            977,574            359,449

7 วทิยำลัยนำฎศิลปนครศรีธรรมรำช 108,570.00             108,570 282,225.00        97,331.16 -  - 177,500.00  - 568,295.00 205,901.16 362,393.84            521,164  -

8 วิทยำลัยนำฎศิลปอ่ำงทอง 166,138.00 34,196.82 322,185.00  - -  - 166,138.00 92,253.85 654,461.00 126,450.67 528,010.33         1,091,128            491,206

9 วิทยำลัยนำฎศิลปสุโขทัย 158,240.00         158,052.58 313,080.00 314,754.61 -  - 332,615.00 147,969.97 803,935.00 620,777.16 183,157.84         1,164,239            375,584

10 วิทยำลัยนำฎศิลปกำฬสินธุ์ 143,120.00          10,555.15 315,345.00        17,323.84 -  - 1,030,392.00        90,735.42 1,488,857.00 118,614.41 1,370,242.59         1,236,199  -

11 วิทยำลัยนำฎศิลปร้อยเอ็ด 126,740.00 109,572.55 200,000.00 61,147.66 -  - 400,000.00 101,981.35 726,740.00 272,701.56 454,038.44            707,241  -

12 วิทยำลัยนำฎศิลปลพบุรี 143,120.00         109,501.58 273,075.00       255,364.36 -  - 654,000.00       128,691.54 1,070,195.00 493,557.48 576,637.52            789,339  -

13 วิทยำลัยนำฎศิลปพัทลุง 195,300.00  - 418,830.00  - -  - 784,000.00       769,348.49 1,398,130.00 769,348.49 628,781.51         1,054,848  -

14 วทิยำลัยนำฎศิลปสุพรรณบรีุ 109,300.00  - 349,200.00       256,318.03 -  - 398,835.00       144,983.66 857,335.00 401,301.69 456,033.31            746,051  -

15 วทิยำลัยนำฎศิลปนครรำชสีมำ 109,300.00         107,977.13 197,250.00       182,413.06 -  - 300,000.00        75,966.18 606,550.00 366,356.37 240,193.63            740,781            139,431

16 วิทยำลัยช่ำงศิลป 228,790.00         179,546.44 396,180.00 392,127.44 -  - 61,665.00 51,924.06 686,635.00 623,597.94 63,037.06            866,654            180,019

17 วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี 51,115.00          48,565.78 102,300.00        87,218.67 -  - 24,115.00        11,235.00 177,530.00 147,019.45 30,510.55            441,232            209,067

18 วทิยำลัยช่ำงศิลปนครศรีธรรมรำช 78,750.00 78,750.00 72,540.00 72,540.00 -  - 55,480.00 4,353.64 206,770.00 155,643.64 51,126.36            367,344            160,574

19 วิทยำลัยนำฎศิลปจันทบุรี 149,950.00         148,276.66 315,630.00       277,338.16 -  - 502,490.00        63,802.81 968,070.00 489,417.63 478,652.37         1,274,431            306,361

รวม 4,080,493.00 3,036,487.98 4,839,605.00 2,731,512.06 0.00 0.00 8,064,473.50 3,556,381.06 16,984,571.50 9,324,381.10 7,660,190.40 16,924,913      4,299,222.60   

หมายเหตุ 1. ทุกหน่วยงานยังมียอดเงินคงเหลือจากการจัดสรรค่าสาธารณูปโภค โดยมีวงเงินคงเหลือรวม 7,660,190.40 บาท

2. มีหน่วยงานที่เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคไม่ครบทุกแหล่งเงินที่ได้รับจัดสรร จ านวน  5   หน่วยงาน ได้แก่ วนศ.เชียงใหม่ วนศ.นครศรีธรรมราช วนศ.อ่างทอง วนศ.พัทลุง วนศ.สุพรรณบุรี

3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ก าหนดเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยก าหนดกรอบการจัดสรรไม่เกิน ร้อยละ 60 ของวงเงินที่หน่วยงานได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4. การพิจารณาจัดสรรค่าสาธารณูปโภคเพื่มเติม พิจารณาจัดสรรจากเกณฑ์ในข้อ 3 ดังนั้น หน่วยงานใดที่มีวงเงินค่าสาธารณูปโภค เกินกว่า ร้อยละ 60 ของปีงบประมาณ 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะได้ด าเนินการจัดสรรค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    ให้หน่วยงาน 

5. การจัดสรรงบเพิ่มเติมตามข้อ 4 ต้องพิจารณาวงเงินคงเหลือตามข้อ 1 และ การเบิกจ่ายครบทุกแหล่งเงินในข้อ 2 หากหน่วยงานไม่เบิกจ่ายเงินครบทุกแหล่งเงินจะไม่ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมได้

ยอดที่จะสามารถ
จัดสรรงบประมาณ

เหลือจ่ายให้ได้รอบ 2

วงเงินที่สถาบนั
สามารถจดัสรรได้

ในป ี2563

งบด าเนินงาน งบอุดหนุน 
รอ้ยละ 30 ของค่า

จัดการเรยีนการสอน

งบอุดหนุน
(จัดสรรเพ่ิม)

เงินรายได้ ที่
สภาอนุมัติ

เงินรายได้ ที่
สภาอนุมัติ

งบด าเนินงาน

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอ้มลู ณ 14 กุมภาพันธ์ 2563

หน่วยงาน

ล าดับ
รวมจัดสรร
ทัง้สิ้น (บาท)

รวมเบิกจ่าย
ตัง้แต่ 

ต.ค.62 -ก.พ.63 
เป็นเงนิทัง้สิ้น

©คงเหลือ
จากการจัดสรร

งบอุดหนุน 
รอ้ยละ 30 ของค่า

จัดการเรยีนการสอน

งบอุดหนุน
(จัดสรรเพ่ิม)



ล ำดบั
ที่

หน่วยงำน งบด ำเนินงำน งบอุดหนุน 
(30% โครงกำรสนับสนุน

ค่ำใชจ้่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำ)

เงินรำยไดท้ีส่ภำ
อนุมตั ิ(ไม่ต่ ำกว่ำ 5%)

ยอดทีจ่ะสำมำรถ
จัดสรรงบประมำณ

เหลือจ่ำยใหไ้ดร้อบ 2

ยอดจัดสรร 60 % 
ของงบประมำณป ี

2562

1 วิทยาลัยนาฏศิลป 293,160              925,815             1,048,051          2,077,532          4,344,558            
2 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ 149,950              315,630             502,490             306,361             1,274,431            
3 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 143,120              315,345             1,039,327          261,593-             1,236,199            
4 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 111,600              322,185             166,137             491,206             1,091,128            
5 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 195,300              418,830             784,000             343,282-             1,054,848            
6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 158,240              313,080             317,335             375,584             1,164,239            
7 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 73,830                355,950             188,345             359,449             977,574              
8 วิทยาลัยช่างศิลป 228,790              396,180             61,665               180,019             866,654              
9 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ 143,120              273,075             654,000             280,856-             789,339              
10 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ 109,300              349,200             398,835             111,284-             746,051              
11 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 104,100              197,250             300,000             139,431             740,781              
12 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 126,740              364,215             400,000             183,714-             707,241              
13 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 108,570              282,225             159,000             28,631-               521,164              
14 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบรีุ 78,750                102,300             51,115               209,067             441,232              
15 คณะศิลปศึกษา 6,000                   - 753,600             373,892-             385,708              
16 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 78,750                72,540               55,480               160,574             367,344              
17 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 6,000                   - 299,155             187,773-             117,382              
18 คณะศิลปวิจิตร 6,000                   - 162,197             69,155-               99,042                 

2,121,320          5,003,820         7,340,732         2,459,041         16,924,913        

กำรจัดสรรค่ำสำธำรณปูโภคประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563
สถำบนับณัฑิตพัฒนศิลป ์

กำรโอนจัดสรรงบประมำณ ค่ำสำธำรณปูโภค 

รวม



 

 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.7  ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำเดือน กุมภาพันธ ์2563 
 
 



8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563       10,079,100.00           600,000.00         1,214,150.00     205,000.00

รับจริงสะสม           938,900.00           418,865.00                       -       527,872.52

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ             1,560,000             6,878,720             1,787,880         240,843                725,895              9,633,338   -    -              -              300,000            604,912        12,098,250

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 
ระหว่างปี (ถ้ามี)

รวมงบประมาณเงินรายได้            1,560,000            6,878,720            1,787,880        240,843                725,895             9,633,338   -    -              -             300,000           604,912       12,098,250

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม           330,000.00           389,980.00           601,140.00      50,000.00            449,362.98          1,490,482.98              -        1,820,482.98

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)             1,230,000             6,488,740             1,186,740     190,843.00            276,532.02              8,142,855              -              300,000            604,912    10,277,767.02

ผลการเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย 
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละการ
เบิกจ่ายเม่ือ
เทียบกับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรียบเทียบกับแผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร             1,560,000           330,000.00 #DIV/0!            330,000.00 #DIV/0! -         330,000.00

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน             9,633,338         1,490,482.98 #DIV/0!          1,490,482.98 #DIV/0! -       1,490,482.98

งบรายจ่าย : งบลงทุน   - #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน               300,000 #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย               604,912 #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

รวม          12,098,250                       -         1,820,482.98 #DIV/0!         1,820,482.98 #DIV/0! -     1,820,482.98

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174

ผู้รายงาน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ส่วนราชการ / หน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี  ข้อมูล เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                   12,098,250.001

                                    1,885,637.52

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม                                    10,212,612.48

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

งบส ารองจ่าย รวมค่าใช้จ่าย งบบุคลากร
งบด าเนินงาน

งบอุดหนุน
งบลงทุน

2

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      
(ถ้ามี)**

ประเภทงบรายจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน
(บาท)

ต.ค.62 -ก.ย.63

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท)

3

ปัญหา / อุปสรรค**
(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก .........
(อธิบาย)..................

                  3. อ่ืน ๆ .........(อธิบาย)...................



 8(1)  8(2)  8(7)  8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14,577,000.00       -                     495,000.00           -                     

รับจริงสะสม         5,946,500.00                        -                 8,525.00                       -   

 ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค  รวม  ค่าครุภัณฑ์
 ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
 รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ 385,200.00           1,959,200.00        10,849,340.00      894,660.00          753,600.00                  14,456,800.00 220,000.00                        -     220,000.00 10,000.00         -                     15,072,000.00

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 

ระหว่างปี (ถ้ามี)
                       -                         -                       -   

รวมงบประมาณเงินรายได้          385,200.00        1,959,200.00      10,849,340.00          894,660.00           753,600.00       14,456,800.00          220,000.00              -    220,000.00         10,000.00                   -     14,686,800.00

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม            125,190.00            348,400.00         2,273,586.52           405,858.45             362,987.83          3,390,832.80           218,601.00               -    218,601.00          10,000.00                    -        3,744,623.80

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)            260,010.00         1,610,800.00         8,575,753.48           488,801.55             390,612.17       11,065,967.20               1,399.00      1,399.00                    -                      -      11,327,376.20

ผลการเบิกจ่าย

 แผนการเบิกจ่าย 

(บาท)

 ผลการเบิกจ่าย

(บาท)

 ร้อยละการเบิกจ่าย

เม่ือเทียบกับแผน

 เปรียบเทียบกับ แผน

มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

 เปรียบเทียบกับแผน

มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร            385,200.00                         -                         -   

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน        14,456,800.00         3,390,832.80 #DIV/0!          3,390,832.80 #DIV/0! -       3,390,832.80

งบรายจ่าย : งบลงทุน            220,000.00            218,601.00 #DIV/0!             218,601.00 #DIV/0! -         218,601.00

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน             10,000.00             10,000.00 #DIV/0!              10,000.00 #DIV/0! -           10,000.00

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย                        -                          -                          -   #DIV/0!                         -   #DIV/0!                       -   

รวม      15,072,000.00                      -          3,619,433.80 #DIV/0!         3,619,433.80 #DIV/0! -      3,619,433.80

 ผู้รายงาน

ปัญหา / อุปสรรค**

(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

นางสาวนันทิกา  แก้วปัญญา

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก .........

(อธิบาย)..................

                  3. อ่ืน ๆ .........(อธิบาย)...................

3

ประเภทงบรายจ่าย

 งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน

(บาท)

ต.ค.62 - ก.ย.63
 งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท)

 งบอุดหนุน งบส ารองจ่าย  รวม

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      

(ถ้ามี)**

2

ค่าใช้จ่าย  งบบุคลากร
งบด าเนินงาน งบลงทุน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนราชการ / หน่วยงาน คณะศิลปศึกษา  ข้อมูล ณ วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

1

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                  15,072,000.00

                                    5,955,025.00

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม                                     9,116,975.00



 8(1)  8(2)  8(7)  8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3,473,220.00        -                     199,500.00           -                     

รับจริงสะสม         2,278,015.00                        -                          -                         -   

 ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค  รวม  ค่าครุภัณฑ์
 ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
 รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ -                     878,000.00           2,779,550.00        158,085.00          299,155.00                    4,114,790.00 -                                   -                 -   10,000.00         458,310.00            4,583,100.00

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 

ระหว่างปี (ถ้ามี)
                       -                         -                       -   

รวมงบประมาณเงินรายได้                      -            878,000.00        2,779,550.00          158,085.00           299,155.00         4,114,790.00                      -                -                -           10,000.00           458,310     4,583,100.00

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม                        -              651,479.55                       -                           -               651,479.55                       -                 -                -                      -                      -           651,479.55

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)                        -              878,000.00         2,128,070.45           158,085.00             299,155.00         3,463,310.45                       -                 -            10,000.00            458,310      3,931,620.45

ผลการเบิกจ่าย

 แผนการเบิกจ่าย 

(บาท)

 ผลการเบิกจ่าย

(บาท)

 ร้อยละการเบิกจ่าย

เม่ือเทียบกับแผน

 เปรียบเทียบกับ แผน

มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

 เปรียบเทียบกับแผน

มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร                        -                           -                         -   

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน         4,114,790.00            651,479.55 #DIV/0!             651,479.55 #DIV/0! -         651,479.55

งบรายจ่าย : งบลงทุน                        -                          -   #DIV/0!                         -   #DIV/0!                       -   

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน             10,000.00                        -   #DIV/0!                         -   #DIV/0!                       -   

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย            458,310.00                        -                          -   #DIV/0!                         -   #DIV/0!                       -   

รวม        4,583,100.00                      -            651,479.55 #DIV/0!           651,479.55 #DIV/0! -        651,479.55

 ผู้รายงาน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนราชการ / หน่วยงาน คณะศิลปนาฎดุริยางค์  ข้อมูล ณ วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

1

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                    3,672,720.00

                                    2,278,015.00

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม                                     1,394,705.00

2

ค่าใช้จ่าย  งบบุคลากร
งบด าเนินงาน งบลงทุน

 งบอุดหนุน งบส ารองจ่าย  รวม

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      

(ถ้ามี)**

3

ประเภทงบรายจ่าย

 งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน

(บาท)

ต.ค.62 - ก.ย.63
 งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท)

ปัญหา / อุปสรรค**

(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

นางสาวนันทิกา  แก้วปัญญา

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก .........

(อธิบาย)..................

                  3. อ่ืน ๆ .........(อธิบาย)...................



8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 3,126,100.00        -                     117,850.00           -                     

รับจริงสะสม         1,524,580.00             21,390.00                        -                         -   

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ 812,665               1,913,325            183,565              162,198                             3,071,753 -                                   -                 -   10,000             162,197.50                3,243,950

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 

ระหว่างปี (ถ้ามี)
                       -                         -                       -   

รวมงบประมาณเงินรายได้                      -                 812,665            1,913,325              183,565               162,198             3,071,753                      -                -                -               10,000           162,198         3,081,753

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม                        -              583,573.69                       -                  5,556.80             589,130.49                       -                 -                -                      -                      -           589,130.49

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)                        -                  812,665         1,329,751.31           183,565.00             156,640.70         2,482,622.01               -                10,000            162,198      2,654,819.51

ผลการเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย 

(บาท)

ผลการเบิกจ่าย

(บาท)

ร้อยละการเบิกจ่าย

เม่ือเทียบกับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน

มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรียบเทียบกับแผน

มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร                        -                           -                         -   

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน             3,071,753             3,071,753            589,130.49 19.18% -        2,482,622.01 -80.82%         2,482,622.01

งบรายจ่าย : งบลงทุน                        -                          -                          -   #DIV/0!                         -   #DIV/0!                       -   

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน                  10,000                  10,000                        -   0.00% -            10,000.00 -100.00%             10,000.00

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย                162,198                        -                          -   #DIV/0!                         -   #DIV/0!                       -   

รวม            3,243,950            3,081,753          589,130.49 19.12% -       2,492,622.01 -80.88%        2,492,622.01

ผู้รายงาน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนราชการ / หน่วยงาน คณะศิลปวิจิตร  ข้อมูล ณ วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

1

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                    3,243,950.00

                                    1,545,970.00

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม                                     1,697,980.00

2

ค่าใช้จ่าย งบบุคลากร
งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน งบส ารองจ่าย รวม

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      

(ถ้ามี)**

3

ประเภทงบรายจ่าย

งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน

(บาท)

ต.ค.62 - ก.ย.63

งบประมาณคงเหลือ 

(บาท)

ปัญหา / อุปสรรค**

(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

นางสาวนันทิกา  แก้วปัญญา

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก .........

(อธิบาย)..................

                  3. อ่ืน ๆ .........(อธิบาย)...................



9 (1) 9 (2) 9 (7) 9 (11)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2,816,900.00        -                    99,125.00            4,085,000.00      

รับจริงสะสม         7,270,550.00                      -                        -            448,423.00

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ 224,700.00           279,800.00           4,394,362.00        704,061.00         1,048,051.00                  6,426,274.00   -               -   350,051.00                     7,001,025

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 

ระหว่างปี (ถ้ามี)

รวมงบประมาณเงินรายได้               224,700               279,800            4,394,362             704,061             1,048,051             6,426,274                      -     -              -                     -             350,051             7,001,025

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม                      -                 3,150.00         2,387,996.46           94,052.11             831,387.43          3,316,586.00               -                     -             3,316,586.00

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)            224,700.00            276,650.00         2,006,365.54          610,008.89             216,663.57          3,109,688.00               -                      -          350,051.00           3,684,439.00

ผลการเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย 

(บาท)

ผลการเบิกจ่าย

(บาท)

ร้อยละการเบิกจ่าย

เม่ือเทียบกับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน

มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรียบเทียบกับแผน

มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร                224,700                      -                        -   #DIV/0!                         -   #DIV/0!           224,700.00

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน             6,426,274         4,415,223.00         3,316,586.00 75.12% -        1,098,637.00 -24.88%         3,109,688.00

งบรายจ่าย : งบลงทุน                      -                        -                        -   #DIV/0!                         -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน                      -                        -                        -   #DIV/0!                         -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย                350,051                      -   #DIV/0!                         -   #DIV/0!           350,051.00

รวม            7,001,025        4,415,223.00        3,316,586.00 75.12% -       1,098,637.00 -24.88%        3,684,439.00

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174

ผู้รายงาน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก .........

(อธิบาย)..................

                  3. อ่ืน ๆ .........(อธิบาย)...................

3

ประเภทงบรายจ่าย

งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน

(บาท)

ต.ค. 62 - ม.ค. 63

งบลงทุน
งบอุดหนุน

งบประมาณคงเหลือ 

(บาท)

ปัญหา / อุปสรรค**

(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

งบส ารองจ่าย รวม

2

ค่าใช้จ่าย งบบุคลากร
งบด าเนินงาน

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      

(ถ้ามี)**

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลป  ข้อมูล เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563

1

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2562
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                    7,001,025.00

                                    7,718,973.00

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม -                                     717,948.00



8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3,512,900.00        - 149,500.00           104,500.00       

รับจริงสะสม         1,811,250.00             63,394.00          35,410.00

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ 547,000.00           1,898,400.00        944,810.00       188,345.00                         3,578,555   -              -   188,345.00                3,766,900

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 

ระหว่างปี (ถ้ามี)

รวมงบประมาณเงินรายได้                       -                 547,000            1,898,400           944,810                188,345             3,578,555                       -     -              -                      -             188,345         3,766,900

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม            211,168.00        218,574.77             429,742.77              -           429,742.77

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)                       -                  547,000             1,687,232        726,235.23             188,345.00              3,148,812              -                      -              188,345      3,337,157.23

ผลการเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย 

(บาท)

ผลการเบิกจ่าย

(บาท)

ร้อยละการ

เบิกจ่ายเม่ือ

เทียบกับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน

มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรียบเทียบกับแผน

มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร                       -                          -                         -   

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน             3,578,555                494,220            429,742.77 86.95%              64,477.23 13.05%         3,148,812.23

งบรายจ่าย : งบลงทุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                       -   

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                       -   

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย                188,345 #DIV/0!                        -   #DIV/0!                       -   

รวม            3,766,900               494,220          429,742.77 86.95% -           64,477.23 -13.05%        3,337,157.23

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174

ผู้รายงาน ภูพิชชา หอมช่ืนใจ

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก .........

(อธิบาย)..................

                  3. อ่ืน ๆ .........(อธิบาย)...................

งบส ารองจ่าย รวม

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      

(ถ้ามี)**

3

ประเภทงบรายจ่าย

งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน

(บาท)

ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563

งบประมาณคงเหลือ 

(บาท)

ปัญหา / อุปสรรค**

(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม                                      1,856,846.00

2

ค่าใช้จ่าย งบบุคลากร
งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ข้อมูล เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

1

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                     3,766,900.00

                                     1,910,054.00



8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2,910,100.00        158,000.00          103,700.00          8,400.00       

รับจริงสะสม         1,527,700.00             26,220.00              8,154.00        3,880.00

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ 118,700.00          2,195,400.00        389,100.00    159,000.00                        2,862,200   -              -   318,000.00                3,180,200

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 
ระหว่างปี (ถ้ามี)

รวมงบประมาณเงินรายได้                       -                 118,700            2,195,400        389,100                159,000             2,862,200                      -     -              -                     -             318,000         3,180,200

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม             48,940.00           495,189.00     129,601.00            673,730.00              -          673,730.00

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)                       -                   69,760             1,700,211     259,499.00            159,000.00              2,188,470              -                     -              318,000      2,506,470.00

ผลการเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย 
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละการ
เบิกจ่ายเม่ือ
เทียบกับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรียบเทียบกับแผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร                       -                          -                        -   

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน             2,862,200               977,000           673,730.00 68.96% -          303,270.00 -31.04%           303,270.00

งบรายจ่าย : งบลงทุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย               318,000 #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

รวม            3,180,200               977,000          673,730.00 68.96% -         303,270.00 -31.04%          303,270.00

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ข้อมูล เดือน มกราคม  พ .ศ. 2563

1

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                         3,180,200

                                    1,565,954.00

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม                                     1,614,246.00

2

ค่าใช้จ่าย งบบุคลากร
งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน งบส ารองจ่าย รวม

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      
(ถ้ามี)**

3

ประเภทงบรายจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน
(บาท)

ต.ค.62 - ม.ค.63

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท)

ปัญหา / อุปสรรค**
(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

ผู้รายงาน สุจิตตรา มินา

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก ...
โครงการมีการปรับแผนเน่ืองจากวิทยากรติดภาระ.....

                  3. อ่ืน ๆ .........(อธิบาย)...................

/

/



8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3,134,300.00        24,000.00            133,250.00          31,200.00        

รับจริงสะสม         1,624,050.00             18,723.00             53,000.00           6,875.00

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ 1,143,600.00 408,500.00 939,990.00 498,385.00 166,137.50 2,013,012.50   -              -   166,137.50                3,322,750

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 
ระหว่างปี (ถ้ามี)

รวมงบประมาณเงินรายได้ 1,143,600 408,500 939,990 498,385 166,138 2,013,013                      -     -              -                     -             166,138         3,322,750

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม           358,500.00             18,600.00           131,806.66         71,598.00              92,253.25            314,257.91              -          672,757.91

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ) 785,100.00 389,900.00 808,183.34 426,787.00 73,884.25 1,698,754.59              -                     -              166,138      2,649,992.09

ผลการเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย 
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละการ
เบิกจ่ายเม่ือ
เทียบกับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรียบเทียบกับแผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร             1,143,600               476,500           358,500.00 75.24% -          118,000.00 -24.76%           118,000.00

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน             2,013,013               216,715           314,257.91 145.01%              97,542.91 45.01% -           97,542.91

งบรายจ่าย : งบลงทุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย               166,138 #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

รวม            3,322,750               693,215          672,757.91 97.05% -           20,457.09 -2.95%            20,457.09

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174

ผู้รายงาน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก .........
(อธิบาย)..................

                  3. อ่ืน ๆ เงินกันค่าตาข่าย

งบส ารองจ่าย รวม

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      
(ถ้ามี)**

3

ประเภทงบรายจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน
(บาท)

ต.ค.62 - ก.ย.63

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท)

ปัญหา / อุปสรรค**
(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม                                     1,620,102.00

2

ค่าใช้จ่าย งบบุคลากร
งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  ข้อมูล เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563

1

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                         3,322,750

                                    1,702,648.00



8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563             5,606,150               594,000               237,200          44,000

รบัจรงิสะสม         2,320,275.00           120,550.00             55,801.00      10,627.00

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

รวม

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันอนุมัติ             2,386,080             1,070,000             1,347,202        954,000                400,000              3,771,202   -    -              -              324,068          6,481,350

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาฯอนุมัติเพิ่ม / ลด 
ระหวา่งปี (ถ้าม)ี

รวมงบประมาณเงนิรายได้            2,386,080            1,070,000            1,347,202        954,000                400,000             3,771,202   -    -              -                     -             324,068         6,481,350

ค่าใช้จา่ยจรงิสะสม           677,825.34           371,394.81    183,571.30            101,981.35            656,947.46              -        1,334,772.80

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)             1,708,255             1,070,000               975,807    770,428.70            298,018.65              3,114,255              -                     -              324,068      5,146,577.20

ผลการเบกิจา่ย

แผนการเบิกจา่ย 
(บาท)

ผลการเบิกจา่ย
(บาท)

รอ้ยละการ
เบิกจา่ยเมื่อ
เทียบกับแผน

เปรยีบเทียบกับ แผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรยีบเทียบกับแผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(รอ้ยละ)

งบรายจา่ย : งบบุคลากร             2,386,080               795,360           677,825.34 85.22% -          117,534.66 -14.78%           117,534.66

งบรายจา่ย : งบด าเนินงาน             3,771,202               945,898           656,947.46 69.45% -          288,950.54 -30.55%           288,950.54

งบรายจา่ย : งบลงทุน   - #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจา่ย : งบเงินอดุหนุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจา่ย : งบส ารองจ่าย               324,068 #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

รวม            6,481,350            1,741,258       1,334,772.80 76.66% -         406,485.20 -23.34%          406,485.20

                                    2,507,253.00

งบด าเนินงาน
งบอดุหนุน

แบบรายงานการรับจา่ยงบประมาณเงินรายไดป้ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สว่นราชการ / หน่วยงาน ...วทิยาลยันาฏศิลปร้อยเอ็ด....... ขอ้มูล เดอืน …มกราคม......  พ.ศ. ..2563..

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ วา่ด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อปุสรรคในการด าเนินงาน (ถ้าม)ี**

รวม

                                         6,481,3501

3

ปัญหา / อุปสรรค**
(ท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

ผลต่างสะสมระหวา่งยอดประมาณการ กบัรับจริงสะสม                                     3,974,097.00

รายได ้(ประเภทรายไดท้ี่ตอ้งจดัท า
งบประมาณ)

งบส ารองจ่าย รวมค่าใชจ้า่ย งบบุคลากร

นางสาวชลชนก  เหล่ามาลา

ผู้รายงาน

งบลงทุน

2

หมายเหตุ / ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน      
(ถ้าม)ี**

ประเภทงบรายจา่ย
งบประมาณที่ได้รบั

อนุมัติทั้งสิ้น
(บาท)

                  3. อืน่ ๆ .........(อธบิาย)...................

ตั้งแต่วันที…่ตุลาคม  2562.......ถึง...มกราคม  2563.............

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท)

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกวา่ / น้อยกวา่ แผนการใช้จ่าย เนื่องจาก สาเหตุดังนี้

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก..........(อธบิาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กจิกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เนื่องจาก .........
(อธบิาย)....กจิกรรม/โครงการยงัไม่ถึงช่วงเวลาที่ก าหนดด าเนินโครงการ............

  



8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 3,053,800.00        1,030,000.00        154,500.00          84,000.00         

รับจริงสะสม         1,419,650.00           370,500.00             42,214.00          57,586.50

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ 972,000.00          511,400.00          1,441,000.00        849,670.00        332,115.00                    3,134,185.00   -                -   216,115.00            4,322,300.00

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 
ระหว่างปี (ถ้ามี)

รวมงบประมาณเงินรายได้          972,000.00          511,400.00       1,441,000.00        849,670.00           332,115.00         3,134,185.00                      -     -                -                     -         216,115.00     4,322,300.00

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม             30,000.00           391,207.60         146,859.00            145,188.97            713,255.57       713,255.57

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)           972,000.00           481,400.00         1,049,792.40         702,811.00            186,926.03          2,420,929.43                   -              216,115     3,609,044.43

ผลการเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย 
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละการ
เบิกจ่ายเม่ือเทียบ

กับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรียบเทียบกับแผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร           972,000.00           405,000.00                       -   0.00%            405,000.00 -100.00%           972,000.00

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน         3,134,185.00         1,263,252.00           713,255.57 56.46% -          549,996.43 -43.54%         2,420,929.43

งบรายจ่าย : งบลงทุน                       -   

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย           216,115.00 #DIV/0!                        -   #DIV/0!           216,115.00

รวม        4,322,300.00        1,668,252.00          713,255.57 42.75% -         954,996.43 -57.25%       3,609,044.43

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174

ผู้รายงาน นาย
ปราโมช ศรศรี

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก .........
(อธิบาย)..................

                  3. อ่ืน ๆ .........(อธิบาย)...................

งบส ารองจ่าย รวม

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      
(ถ้ามี)**

3

ประเภทงบรายจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน
(บาท)

ต.ค.62 - 13 ก.พ.63

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท)

ปัญหา / อุปสรรค**
(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม                                     2,432,349.50

2

ค่าใช้จ่าย งบบุคลากร
งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ข้อมูล เดือน  13 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

1

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                    4,322,300.00

                                    1,889,950.50



8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 5,831,680.00        828,600.00          226,850.00                

รับจริงสะสม ณ 31 มกราคม 2563         2,184,670.00           153,779.00                  46,000.00

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ 191,300.00          4,368,997.00             943,150.00         1,039,327.00                      6,542,774   -              -   344,356.00                6,887,130

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 
ระหว่างปี (ถ้ามี)

รวมงบประมาณเงินรายได้                       -                 191,300                 4,368,997             943,150             1,039,327             6,542,774                      -     -              -                     -             344,356         6,887,130

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม ณ 31 มกราคม 2563             11,075.00                 988,176.70          178,656.21              90,735.42          1,268,643.33              -        1,268,643.33

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)                       -                 180,225                  3,380,820          764,493.79            948,591.58              5,274,131              -                     -              344,356      5,618,486.67

ผลการเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย 
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละการเบิกจ่าย
เม่ือเทียบกับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรียบเทียบกับแผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร                       -                          -                        -   

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน             6,542,774             1,721,782              1,268,643.33 73.68% -          453,138.67 -26.32%           453,138.67

งบรายจ่าย : งบลงทุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย               344,356 #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

รวม            6,887,130            1,721,782             1,268,643.33 73.68% -         453,138.67 -26.32%          453,138.67

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174

ผู้รายงาน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ ข้อมูล เดือน มกราคม พ .ศ. 2563

1

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                         6,887,130

                                    2,384,449.00

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม                                     4,502,681.00

2

ค่าใช้จ่าย งบบุคลากร
งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน งบส ารองจ่าย รวม

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      
(ถ้ามี)**

3

ประเภทงบรายจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน
(บาท)

ต.ค.62 - ม.ค.63

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท)

ปัญหา / อุปสรรค**
(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

นางรุ่งนภา  อาจแก้ว

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก .........
(อธิบาย)..................

                  3. อ่ืน ๆ .........(อธิบาย)...................



8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2,639,200.00        310,000.00           100,550.00          10,000.00         

รับจริงสะสม         1,807,823.00            144,000.00             29,400.00  - 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ 990,000.00           209,100.00           696,480.00          357,183.00       654,000.00                         1,916,763   -               -   152,987.00                3,059,750

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 

ระหว่างปี (ถ้ามี)

รวมงบประมาณเงินรายได้               990,000               209,100              696,480           357,183                654,000             1,916,763                      -     -              -                     -             152,987         3,059,750

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม            330,000.00               6,100.00             94,879.42          56,481.42             128,691.54             286,152.38               -          616,152.38

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)            660,000.00            203,000.00           601,600.58        300,701.58             525,308.46          1,630,610.62               -                      -              152,987      2,443,597.62

ผลการเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย 

(บาท)

ผลการเบิกจ่าย

(บาท)

ร้อยละการ

เบิกจ่ายเม่ือเทียบ

กับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน

มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรียบเทียบกับแผน

มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร                990,000                330,000           330,000.00 100.00%                         -   0.00%                        -   

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน             1,916,763                433,775           286,152.38 65.97% -           147,622.62 -34.03%           147,622.62

งบรายจ่าย : งบลงทุน                        -   #DIV/0!                         -   #DIV/0!                        -   

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน                        -   #DIV/0!                         -   #DIV/0!                        -   

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย                152,987 #DIV/0!                         -   #DIV/0!                        -   

รวม            3,059,750               763,775          616,152.38 80.67% -         147,622.62 -19.33%          147,622.62

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ข้อมูล เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

1

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                        3,059,750

                                    1,981,223.00

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม                                     1,078,527.00

2

ค่าใช้จ่าย งบบุคลากร
งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน งบส ารองจ่าย รวม

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      

(ถ้ามี)**

3

ประเภทงบรายจ่าย

งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน

(บาท)

ต.ค.62 - ม.ค.63

งบประมาณคงเหลือ 

(บาท)

ปัญหา / อุปสรรค**

(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

นายเชาวนาท  เพ็งสุข

ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก .........

(อธิบาย)..................

                  3. อ่ืน ๆ .........(อธิบาย)...................

ผู้รายงาน



8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2,917,600.00        773,000.00          114,300.00          

รับจริงสะสม         1,304,680.00           318,700.00             73,870.00

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ 420,000.00          258,000.00          2,114,565.00        249,000.00        502,490.00                    3,124,055.00 70,600.00              -       70,600.00 190,245.00            3,804,900.00

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 
ระหว่างปี (ถ้ามี)

รวมงบประมาณเงินรายได้          420,000.00          258,000.00       2,114,565.00        249,000.00           502,490.00         3,124,055.00            70,600.00   -      70,600.00                   -         190,245.00     3,804,900.00

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม             98,000.00             20,790.00           404,444.20           32,706.55              63,802.81            521,743.56             66,636.80       66,636.80        686,380.36

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)           322,000.00           237,210.00         1,710,120.80         216,293.45            438,687.19          2,602,311.44              3,963.20         3,963.20                   -          190,245.00      3,118,519.64

ผลการเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย 
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละการเบิกจ่าย
เม่ือเทียบกับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรียบเทียบกับแผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร               420,000               420,000             98,000.00 23.33% -          322,000.00 -76.67%           322,000.00

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน             3,124,055             3,124,055           521,743.56 16.70% -        2,602,311.44 -83.30%         2,602,311.44

งบรายจ่าย : งบลงทุน                 70,600                 70,600             66,636.00 94.39% -              3,964.00 -5.61%              3,964.00

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย               190,245 #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

รวม            3,804,900            3,614,655          686,379.56 18.99% -       2,928,275.44 -81.01%       2,928,275.44

ผู้รายงาน นางศิราวินท์  โพธิจันทร์

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก .........
(อธิบาย)..................

                  3. อ่ืน ๆ .........(อธิบาย)...................

งบส ารองจ่าย รวม

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      
(ถ้ามี)**

3

ประเภทงบรายจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน
(บาท)

ต.ค.62 - ก.ย.63

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท)

ปัญหา / อุปสรรค**
(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม                                     2,107,650.00

2

ค่าใช้จ่าย งบบุคลากร
งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ข้อมูล เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563

1

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                    3,804,900.00

                                    1,697,250.00



8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3,355,500.00        1,555,365.00        125,775.00          3,360.00       

รับจริงสะสม         1,609,100.00           853,301.86             39,980.00

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ 447,750.00          2,524,668.00        1,031,582.00 784,000.00                        4,788,000   -              -   252,000.00                5,040,000

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 
ระหว่างปี (ถ้ามี)

       9,180.00                9,180.00               9,180

รวมงบประมาณเงินรายได้                       -                 447,750            2,524,668     1,040,762                784,000             4,797,180                      -     -              -                     -             252,000         5,049,180

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม             45,200.00           402,327.74     129,171.00            645,614.58          1,222,313.32              -                     -        1,222,313.32

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)                       -                 402,550             2,122,340     911,591.00            138,385.42              3,574,867              -                     -              252,000      3,826,866.68

ผลการเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย 
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละการ
เบิกจ่ายเม่ือ
เทียบกับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรียบเทียบกับแผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร                       -                          -                        -   

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน             4,797,180             1,606,259         1,222,313.32 76.10% -          383,945.68 -23.90%           383,945.68

งบรายจ่าย : งบลงทุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย               252,000                 63,000                       -   0.00% -            63,000.00 -100.00%             63,000.00

รวม            5,049,180            1,669,259       1,222,313.32 73.22% -         446,945.68 -26.78%          446,945.68

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174

ผู้รายงาน      นางสาวศรีสดา   หนูพินิตร์

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก .........
(อธิบาย)..................

                  3. อ่ืน ๆ .........(อธิบาย)...................

งบส ารองจ่าย รวม

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      
(ถ้ามี)**

3

ประเภทงบรายจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน
(บาท)

ต.ค 62 - ม.ค 63

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท)

ปัญหา / อุปสรรค**
(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม                                     2,537,618.14

2

ค่าใช้จ่าย งบบุคลากร
งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ข้อมูล เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563

1

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                         5,040,000

                                    2,502,381.86



8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2,669,400.00        1,131,900.00        101,900.00          73,500.00       

รับจริงสะสม 1,280,400.00                  540,000.00             28,000.00        79,215.20

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ 44,900.00            2,981,200.00        352,930.00      398,835.00                        3,777,865   -              -   198,835.00                3,976,700

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 
ระหว่างปี (ถ้ามี)

รวมงบประมาณเงินรายได้                       -              44,900.00       2,981,200.00     352,930.00           398,835.00         3,777,865.00                      -     -              -                     -         198,835.00     3,976,700.00

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม           581,138.67        18,500.00            144,983.66            744,622.33              -          744,622.33

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ             (วงเงิน
คงเหลือ)

                      -               44,900.00         2,400,061.33       334,430.00            253,851.34          3,033,242.67              -                     -              198,835      3,232,077.67

ผลการเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย 
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละการ
เบิกจ่ายเม่ือ
เทียบกับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรียบเทียบกับแผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร                       -                          -                        -   

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน         3,777,865.00         2,337,635.00           744,622.33 31.85% -        1,593,012.67 -68.15%         3,033,242.67

งบรายจ่าย : งบลงทุน                       -                          -                        -   

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน                       -                          -                        -   

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย           198,835.00                        -                        -   

รวม        3,976,700.00        2,337,635.00          744,622.33 31.85% -       1,593,012.67 -68.15%       3,232,077.67

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ข้อมูล เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

1

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                    3,976,700.00

                                    1,927,615.20

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม                                     2,049,084.80

2

ค่าใช้จ่าย งบบุคลากร
งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน งบส ารองจ่าย รวม

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      
(ถ้ามี)**

3

ประเภทงบรายจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน
(บาท)

ต.ค.62 - ม.ค.63

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท)

ปัญหา / อุปสรรค**
(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก .........
(อธิบาย)..................

                  3. อ่ืน ๆ .........(อธิบาย)...................



8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2,436,510.00        312,000.00          99,350.00            

รับจริงสะสม         1,131,045.00           282,470.00           886,640.00

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ 161,500.00          1,907,800.00        336,160.00    300,000.00                        2,705,460   -              -   142,400.00                2,847,860

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 
ระหว่างปี (ถ้ามี)

รวมงบประมาณเงินรายได้                       -                 161,500            1,907,800        336,160                300,000             2,705,460                      -     -              -                     -             142,400         2,847,860

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม               6,000.00           532,503.75       40,812.80              75,966.18            655,282.73              -          655,282.73

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)                       -                 155,500             1,375,296     295,347.20            224,033.82              2,050,177              -                     -              142,400      2,192,577.27

ผลการเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย 
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละการ
เบิกจ่ายเม่ือ
เทียบกับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรียบเทียบกับแผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน             2,705,460             1,417,000           655,282.73 46.24% -          761,717.27 -53.76%           761,717.27

งบรายจ่าย : งบลงทุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย               142,400 #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

รวม            2,847,860            1,417,000          655,282.73 46.24% -         761,717.27 -53.76%          761,717.27

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174

ผู้รายงาน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  ข้อมูล เดือน มกราคม  พ .ศ. 2563

1

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                         2,847,860

                                    2,300,155.00

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม                                        547,705.00

2

ค่าใช้จ่าย งบบุคลากร
งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน งบส ารองจ่าย รวม

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      
(ถ้ามี)**

3

ประเภทงบรายจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน
(บาท)

ต.ค.62 - ก.ย.63

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท)

ปัญหา / อุปสรรค**
(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

นางปวีร์  วชิรมโนสุข

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก .........
(อธิบาย)..................

                  3. อ่ืน ๆ .........(อธิบาย)...................



8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1,177,200.00        4,800.00              20,200.00            96,000.00     

รับจริงสะสม         1,258,900.00               1,800.00                 500.00      27,196.00

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ 67,200.00            986,860.00           117,565.00    61,665.00                          1,233,290 -                       -              -   -                 64,910.00              1,298,200.00

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 

ระหว่างปี (ถ้ามี)
                      -                         -                  -                          -                          -                         -                -                -                      -                      -                      -   

รวมงบประมาณเงินรายได้                       -              67,200.00          986,860.00    117,565.00             61,665.00         1,233,290.00                       -     -              -                      -           64,910.00     1,298,200.00

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม                       -              217,652.45                -                51,924.06             269,576.51                       -                -                -                      -                      -           269,576.51

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)                       -               67,200.00            769,207.55     117,565.00                9,740.94             963,713.49              -                      -            64,910.00      1,028,623.49

ผลการเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย 

(บาท)

ผลการเบิกจ่าย

(บาท)

ร้อยละการ

เบิกจ่ายเม่ือ

เทียบกับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน

มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรียบเทียบกับแผน

มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร                       -                         -                         -                  -                          -                          -                         -   

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน         1,233,290.00                       -              269,576.51                -               269,576.51                        -   -         269,576.51

งบรายจ่าย : งบลงทุน                       -                         -                         -                  -                          -                          -                         -   

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน                       -                         -                         -                  -                          -                          -                         -   

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย             64,910.00                       -                         -                  -                          -                          -                         -   

รวม        1,298,200.00                       -            269,576.51                -              269,576.51                        -   -        269,576.51

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174

ผู้รายงาน

ปัญหา / อุปสรรค**

(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก .........

(อธิบาย)..................

                  3. อ่ืน ๆ .........(อธิบาย)...................

3

ประเภทงบรายจ่าย

งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน

(บาท)

ต.ค. 62 - ธ.ค. 62

งบประมาณคงเหลือ 

(บาท)

งบอุดหนุน งบส ารองจ่าย รวม

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      

(ถ้ามี)**

2

ค่าใช้จ่าย งบบุคลากร
งบด าเนินงาน งบลงทุน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยช่างศิลป  ข้อมูล เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

1

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                     1,298,200.00

                                     1,288,396.00

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม                                            9,804.00



8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 338,300.00          9,000.00              - 135,000.00       

รับจริงสะสม             77,000.00                       -                         -            22,500.00

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ 25,200.00            241,000.00          140,870.00       51,115.00                            458,185   -              -   24,115.00                   482,300

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 
ระหว่างปี (ถ้ามี)

รวมงบประมาณเงินรายได้                       -                  25,200              241,000           140,870                 51,115                458,185                      -     -              -                     -               24,115           482,300

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม                       -               37,565.00          16,590.00              11,235.00              65,390.00              -            65,390.00

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)                       -                   25,200               203,435        124,280.00              39,880.00                392,795              -                     -               24,115        416,910.00

ผลการเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย 
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละการ
เบิกจ่ายเม่ือเทียบ

กับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรียบเทียบกับแผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน               458,185               458,185             65,390.00 14.27% -          392,795.00 -85.73%           392,795.00

งบรายจ่าย : งบลงทุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย                 24,115 #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

รวม               482,300               458,185            65,390.00 14.27% -         392,795.00 -85.73%          392,795.00

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174

ผู้รายงาน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ข้อมูล เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

1

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                           482,300

                                         99,500.00

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม                                        382,800.00

2

ค่าใช้จ่าย งบบุคลากร
งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน งบส ารองจ่าย รวม

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      
(ถ้ามี)**

3

ประเภทงบรายจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน
(บาท)

ต.ค.62 - ม.ค.63

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท)

ปัญหา / อุปสรรค**
(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

นางสาวนุชนาฏ  อ้นรักดี

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

        2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก  
ระยะยเวลาด าเนินงานมีอยู่จ ากัด

                  3. อ่ืน ๆ .........(อธิบาย)...................



8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 92,600.00            213,000.00           -  -

รบัจรงิสะสม             30,800.00             58,134.00 1,600.00             1,988.70       

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

รวม

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันอนุมัติ 9,200.00              181,740.00          43,900.00     55,480.00                            290,320   -   -   - 15,280.00                   305,600

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาฯอนุมัติเพิ่ม / ลด 
ระหวา่งปี (ถ้าม)ี

รวมงบประมาณเงนิรายได้                       -                    9,200              181,740         43,900                 55,480                290,320   -   -   -                   -               15,280           305,600

ค่าใช้จา่ยจรงิสะสม             64,346.00        2,000.00              66,346.00              -            66,346.00

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)                       -                     9,200               117,394          41,900                  55,480                223,974              -                     -               15,280            239,254

ผลการเบกิจา่ย

แผนการเบิกจา่ย 
(บาท)

ผลการเบิกจา่ย
(บาท)

รอ้ยละการ
เบิกจา่ยเมื่อ
เทียบกับแผน

เปรยีบเทียบกับ แผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรยีบเทียบกับแผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(รอ้ยละ)

งบรายจา่ย : งบบุคลากร                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจา่ย : งบด าเนินงาน               290,320             77,500.00             66,346.00 85.61% -            11,154.00 -14.39%             11,154.00

งบรายจา่ย : งบลงทุน                      - #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจา่ย : งบเงินอดุหนุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจา่ย : งบส ารองจ่าย                 15,280 #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

รวม               305,600                77,500            66,346.00 85.61% -           11,154.00 -14.39%            11,154.00

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174

ผู้รายงาน นางสาวบุญเรือน  จันทร์แกว้

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกวา่ / น้อยกวา่ แผนการใช้จ่าย เนื่องจาก สาเหตุดังนี้

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก..........(อธบิาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กจิกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เนื่องจาก

                  3. อืน่ ๆ .........(อธบิาย)...................

งบส ารองจ่าย รวม

หมายเหตุ / ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน      
(ถ้าม)ี**

3

ประเภทงบรายจา่ย
งบประมาณที่ได้รบั

อนุมัติทั้งสิ้น
(บาท)

ต.ค.62 - ก.ย.63

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท)

ปัญหา / อุปสรรค**
(ท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

ผลต่างสะสมระหวา่งยอดประมาณการ กบัรับจริงสะสม                                            213,077

2

ค่าใชจ้า่ย งบบุคลากร
งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอดุหนุน

แบบรายงานการรับจา่ยงบประมาณเงินรายไดป้ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สว่นราชการ / หน่วยงาน วทิยาลยัชา่งศิลปนครศรีธรรมราช  ขอ้มูล เดอืน มกราคม  พ.ศ. 2563

1

รายได ้(ประเภทรายไดท้ี่ตอ้งจดัท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ วา่ด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อปุสรรคในการด าเนินงาน (ถ้าม)ี**

รวม

                                           305,600

                                         92,522.70

 



 

 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
 
 


