
  
ระเบยีบวาระการประชุม 

คณะกรรมการก ากับ ตดิตาม เร่งรดัการใชจ้า่ยงบประมาณ 
สถาบนับัณฑิตพัฒนศลิป์ 

ครัง้ที ่11/๒๕63  
วนัจนัทรท์ี ่14 ธนัวาคม 2563 เวลา 09.30 –  16.30 น. 

ณ หอ้งประชมุอาคารโปงลาง วทิยาลยันาฏศลิปกาฬสนิธุ์ 

ระเบยีบวาระที ่๑  เรื่องเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

                     1.2 เรื่องท่ีฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่2  รบัรองรายงานการประชมุครัง้ที ่10/2563 
     รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 

ระเบยีบวาระที ่3  ตดิตามการด าเนนิงานตามมตทิีป่ระชมุ 
- ไม่มี -  

ระเบยีบวาระที ่4  เรื่องทีเ่สนอในทีป่ระชมุทราบ 
 4.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ข้อมูล
การเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563) 

ระเบยีบวาระที ่5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 5.1 ติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูลการ
เบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563) 
 5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563) 
      5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
      ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
      ก.1 วิธีเฉพาะเจาะจง 
      ก.2 วิธี E-bidding 
      ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว 
      5.2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 5.3 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียน (รายการค่าหนังสือ
เรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 

5.4 ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
5.5 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  

 



การประชมุคณะกรรมการก ากับ ตดิตาม เร่งรดัการใชจ้า่ยงบประมาณ 
สถาบนับัณฑิตพัฒนศลิป์ ครัง้ที ่11/๒๕63  

วนัจนัทรท์ี ่14 ธนัวาคม 2563 เวลา 09.30 –  16.30 น. 
ณ หอ้งประชมุอาคารโปงลาง วทิยาลยันาฏศลิปกาฬสนิธุ์ 

 
ระเบยีบวาระที ่๑  เรื่องแจง้เพื่อทราบ 
  

1.1 เรื่องทีป่ระธานแจง้ที่ประชุมทราบ  
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1.2 เรื่องทีเ่ลขานกุารแจ้งทีป่ระชมุทราบ  
                   
          -ไม่ม-ี 

 



ระเบยีบวาระที ่2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที ่๑๐/2563 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙/2563  
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑๐/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2๖ พฤศจิกายน 25๖3  
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอ านวยการ คณะศิลปศึกษา (ศาลายา)  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
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ระเบยีบวาระที ่3  ตดิตามการด าเนนิงานจากมตทิีป่ระชุม 
 

-ไม่ม-ี 
 
 
 



ระเบยีบวาระที ่4  เรื่องเสนอในทีป่ระชมุทราบ 

   4.1 สรปุผลการเบิกจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564  (ขอ้มลูการเบิกจา่ยจากระบบ GFMIS ณ วนัที ่4 ธนัวาคม 2563) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
จากข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๔ ธันวาคม 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
1. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม  ทั้งสิ้น 1๔๑,๑๕๓,600 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ด

ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 10.๘๔ 
ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า 
 - ผลการเบิกจ่าย ต่ ากว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่ก าหนดไว้ในไตรมาสที่  1  

ร้อยละ 3๖ คิดเป็น ร้อยละ 2๒.๖๘  
- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1  

(๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๑๘๔,๕๙๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๔  

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า 
- ผลการเบิกจ่าย ต่ ากว่า เป้าหมายตามที่แผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯก าหนดไว้ใน 

ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ ๒๕.๖๒ คิดเป็น ร้อยละ ๑๒.๒๙   
- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯก าหนดไว้ 

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน 2๕๒,๐๖๑,๐๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบสองล้านหกหมื่นหนึ่ง
พันบาทถ้วน) 

2. มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจ า ทั้งสิ้น 10๘,๔๗๕,๑00 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้าน 
สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๒ 

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า 

 - ผลการเบิกจ่าย ต่ ากว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่ก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 
32 คิดเป็น ร้อยละ 21.๑๖  

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1  
(๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน 2๗๕,๕๔๔,๔๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๔  
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า 

- ผลการเบิกจ่าย ต่ ากว่า เป้าหมายตามที่แผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯก าหนดไว้ใน 
ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 3๐.2๐ คิดเป็น ร้อยละ ๑๙.๓๖  

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯก าหนดไว้ 
เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๘๙,๘๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านแปดหมื่นเก้าพันแปด
ร้อยบาทถ้วน) 

3. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งสิ้น ๕๑,๓๘๓,๐๐๐ บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านสามแสนแปดหมื่น
สามพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 6.๖9  

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า 

 - ผลการเบิกจ่าย ต่ ากว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่ก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 
๒๐ คิดเป็น ร้อยละ ๑๓.๓๑  

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1  
(๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๖๔,๙๔๓,๒๐๐ บาท (หกสิบสี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 



ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๔  
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า 

- ผลการเบิกจ่าย ต่ ากว่า เป้าหมายตามที่แผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯก าหนดไว้ใน 
ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 3๗.๘๓ คิดเป็น ร้อยละ ๓๑.๑๓  

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯก าหนดไว้ 
เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๑๕๑,๙๗๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ด
หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 

ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายในข้อ 1 ถึงข้อ 3 เป็นยอดเบิกจ่ายสุทธิ ไม่รวมวงเงินที่จัดท าใบสั่งซื้อ
สั่งจ้าง (PO)  
 จึงเรียนมาเพ่ือเสนอในที่ประชุมทราบ 
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ระเบยีบวาระที ่5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   5.๑ ตดิตามความติดตามความคบืหน้าเงนิกนัเหลื่อมปปีระจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 (ขอ้มลูการเบิกจา่ยจากระบบ GFMIS ณ วนัที ่4 ธนัวาคม 2563) 

รายละเอียดความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงาน ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบน าเสนอต่อที่ประชุมตามล าดับเอกสาร ประกอบวาระที่ 5.1 

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
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  5..๒ ตดิตามความกา้วหนา้ในการเตรยีมการจดัซื้อจดัจา้งงบลงทนุประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2564 (ขอ้มลูการเบิกจา่ยจากระบบ GFMIS ณ วนัที ่4 ธนัวาคม 2563) 
  5.๒.1 ตดิตามความกา้วหนา้ในการเตรยีมการจัดซือ้จดัจา้งงบลงทนุรายการครภุัณฑ์
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564       
   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 จ านวน 152,170,100 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
ส าหรับความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอให้ผู้รับผิดชอบน าเสนอต่อที่ประชุมตามล าดับเอกสาร ประกอบวาระที่ 5.๒.1 
 เรียงล าดับตามข้อมูลดังนี้ 
           ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
   ก.1 วิธีเฉพาะเจาะจง 
   ก.2 วิธี E-bidding 
  ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว 
 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
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5.๒.2 ติดตามความกา้วหนา้ในการจดัหารปูแบบรายการคา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 335,971,600 บาท (สามร้อยสามสิบห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน
หกร้อยบาทถ้วน) ส าหรับความก้าวหน้าในการจัดหาแบบรูปรายการและประมาณราคารายการค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอให้ผู้รับผิดชอบน าเสนอต่อที่ประชุมตามล าดับเอกสาร 
ประกอบวาระที่ 5.๒.2 

 

   จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
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 5.3 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียน (รายการค่าหนังสือเรียน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายการค่าหนังสือเรียน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนทั้งสิ้น ๓,๘๐๘,๐๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนแปดพันบาท) ให้กับวิทยาลัยในสังกัดทุก
แห่ง ด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนตามแนวทางที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก าหนด โดย ข้อมูล ณ วันที่ ๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยในสังกัดทุกแห่งมีผลการเบิกจ่ายและผลการด าเนินงานโดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๕.๓ ดังแนบ และขอให้วิทยาลัยในสังกัดน าเสนอผลการก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามล าดับ 
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5.๔ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค  
ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2563 โดยจ าแนก
แหล่งที่มาของงบประมาณท่ีน ามาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย  
 1) งบด าเนินงาน   
 2) งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฯ รายการ 
ค่าจัดการเรียนการสอน  

3) เงินรายได้ร้อยละ5 ของวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติและร้อยละ 20 จากรายรับค่าหอพัก   
4) วงเงินเหลือจ่ายที่สถาบันฯจัดสรรเพ่ิมเติม โดยสามารถสรุปข้อมูลการเบิกจ่าย 

ค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ 5.๔  

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
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 5.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เดือน ตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2563 โดยแสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ
เงินรายได ้ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ประกอบด้วย  
  - ความสามารถในการหารายได ้โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมเดือน ตุลาคม ถึง เดือน 
พฤศจิกายน 2563 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัต ิ 
  - การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมเดือน ตุลาคม ถึง
เดือนพฤศจิกายน 2563 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัต ิ 
  - การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมเดือน ตุลาคม ถึง
เดือนพฤศจิกายน เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดีสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี 2564 
  รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงาน ขอให้ผู้รับผิดชอบน าเสนอต่อที่ประชุมตามล าดับเอกสาร ประกอบวาระท่ี 5.๕ 

  จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  

  มตทิีป่ระชุม ............................................................................................................ ................. 
............................................................................................................................. ..................................................  
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................................................... ................  
................................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................................................................................ ...............................
.................................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................................................................... ............................................
....................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
.......................................................................... .....................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................. ..................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................................................................................................ ................. 



 
 
 
ระเบยีบวาระที ่6   เรื่องอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

                 1.2   เรือ่งที่ฝา่ยเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 

 



 
 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 10/2563 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10/2563 วนัที่ 26 พฤศจิกายน 2563 

 



 

 
รายงานการประชมุ 

 คณะกรรมการก ากับ ตดิตาม เร่งรดัการใชจ้า่ยงบประมาณรายจา่ย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันบณัฑติพฒันศลิป ์ 
ครัง้ที ่10 / 25๖3 เมื่อวนัพฤหสับดทีี ่2๖ พฤศจิกายน 25๖3 

ณ หอ้งประชมุ 1 ชัน้ 1 อาคารอ านวยการ คณะศลิปศึกษา (ศาลายา) 
ผูม้าประชมุ 
๑. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์ 
    อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
2. นายอ านวย นวลอนงค์ 
    รองอธิการบดี 
๓. นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์ 
    รองอธิการบดี 

 ประธานกรรมการ 
 
รองประธานกรรมการ 
 
รองประธานกรรมการ 
 

๔. ผศ.จุลชาติ อรัณยะนาค 
    รองอธิการบดี 

 รองประธานกรรมการ 
 

5. ผศ.ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น 
    รองอธิการบดี 

 รองประธานกรรมการ 
 

๖. สุรัตน์ จงดา  กรรมการ 
    ผู้ชว่ยอธิการบดี   
๗. นางสาวสาริศา ประทีปช่วง  กรรมการ 
    ผู้ชว่ยอธิการบดี   
8. ผศ.เด่น หวานจริง  กรรมการ 
    ผู้ชว่ยอธิการบดี   
9. ผศ.ชยากร เรืองจ ารูญ  กรรมการ 
    คณบดีคณะศิลปวิจิตร   
10. ผศ.นพคุณ สุดประเสริฐ  กรรมการ 
      แทนคณบดีคณะศิลปนาฎดุริยางค์   
11. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม  กรรมการ 
      คณบดีคณะศิลปศึกษา   
12. นายกิตติ อัตถาผล  กรรมการ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฎศิลป   
13. นายศิวพงศ์ กั้งสกุล  กรรมการ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช   
14. นายสมภพ เขียวมณี  กรรมการ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
 

  
 



 
 

15. นายลิขิต สุนทรสุข     
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

กรรมการ 
 

16. นายจ าเริญ แก้วเพ็งกรอ  กรรมการ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์   
17. นางศิราภรณ์ จินดาพรประเสริฐ 
      แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  

 กรรมการ 

18. นางพีรานุช รุ่งศร ี             
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
19. นายสาทิต แทนบุญ 
      แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

 กรรมการ 
 
กรรมการ 

20. นางกัลยาณี  ยังสังข์  กรรมการ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง   
21. นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต  กรรมการ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
22. นายพงศกร ทิพยะสุขศรี 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

  
กรรมการ 

23. นางสาวศิริลักษณ์ พุ่มก าพล  กรรมการ 
      แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป 
24. นางขวัญใจ พิมพิมล 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 

  
กรรมการ 

25. นางอารีย์ สีลาพันธ์  กรรมการ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช   
26. นายสุรินทร์ วิไลน าโชคชยั  กรรมการ 
      รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
27. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ 
      ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
28. นายภัทรชัย  พ่วงแผน 
      รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง 

  
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 

29. นางสาวจิดาภา  เหมือนชูกิ่งก้าน 
      หวัหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 

 กรรมการ 
 

30. นายวิชิต เพ็ชรดี 
      หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล 
31. นายสุริยา เล้าประเสริฐ 
32. นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน 

 กรรมการและเลขานุการ 
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 



 
 

ผูเ้ขา้รว่มประชุมผา่นระบบประชมุทางไกล 
1. นางกษมา  ประสงค์เจริญ   กรรมการ 
    ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 

ผู้ไม่มาประชมุ (ตดิราชการ/ตดิภารกจิ) 

1. ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร 
    รองอธิการบดี 

 รองประธานกรรมการ 
 

2. ผศ.ภูร ิวงศ์วิเชียร 
    ผู้ชว่ยอธิการบดี 
3. นางสาวนปภา ชูเกียรต ิ
    หัวหน้าฝ่ายบัญช ี

 กรรมการ 
 
กรรมการ 
 

4. นายธนพรรธน์ ต่ายค า     ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม 
1. นางสาวพิชญา ด านิล 
2. นายบัณฑิต เข็มทอง 
3. นายวรวุฒ ิเลิศอุทัย 
4. นายวิสุทธิ์ จุ้ยมา 
5. นายสมชาย  ปฐมฐานะกุล 

  
     คณะศิลปศึกษา 
     คณะศิลปศึกษา 
     คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
     วิทยาลัยนาฏศิลป 
     หน.กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ     

เริ่มประชมุเวลา 9.30 น. 

                    นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ เป็นประธาน       
การประชุมและกล่าวเปิดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

                   1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
                    นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการได้แจ้งเรื่องที่ประธาน
แจ้งทีป่ระชุมทราบ ดังนี้ 
  1. ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ก าหนดนโยบายการก่อสร้างอาคารหอประชุมขนาดใหญ่
ส าหรับใช้รองรับการจัดการศึกษา การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และรองรับกิจกรรมส าคัญต่างๆ ที่สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์มีความจ าเป็นต้องใช้หอประชุมขนาดใหญ่ในการจัดกิจกรรม โดยก าหนดจั ดท าค าของบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการจัดท าค าของบประมาณอาคารหอประชุม ดังกล่าว 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงก าหนดใช้ชื่อ “อาคารนิทรรศวิศิษฏ์ศิลป์”   
  2. ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้เตรียมการประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารคณะวิชา
และวิทยาลัยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้
มอบหมายนายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์ รองอธิการบดี เตรียมการจัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การด าเนินงานของผู้บริหาร โดยที่คณะกรรมการมีองค์ประกอบ ได้แก่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเสนอสภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ แต่งตั้งกรรมการฯ ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ผู้บริหารของหน่วยงานเตรียมท า SAR ผลการด าเนินงานของ
ผู้บริหาร เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการด าเนินงานต่อไป  

                    มติที่ประชุม รับทราบ 



 
 

                   1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 

                     นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้น าเสนอเรื่องท่ีเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
    1.2.1 แจง้ค าสัง่แตง่ตั้งคณะกรรมการก ากับ ตดิตาม เร่งรดัการใชจ้า่ยงบประมาณ 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
                     สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ด าเนินการปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามเร่งรัด     
การใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างปัจจุบันของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์     
และเหมาะสมกับภารกิจในการก ากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมี
องค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ของ คณะกรรมการก ากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ดังนี้ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานคณะกรรมการ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์       
นายอ านวย นวลอนงค์ เป็นรองประธานคณะกรรมการคณะกรรมการประกอบด้วยรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ทุกท่าน ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน คณบดีทุกคณะวิชาผู้อ านวยการวิทยาลัยในสังกัดทุกแห่ง ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนผู้อ านวยการกองกลาง หัวหน้าฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายแผน
และงบประมาณ โดยมีหัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล ท าหน้าที่คณะกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่
ฝ่ายติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน ท าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการทั้งนี้คณะกรรมการฯมีอ านาจหน้าที่ 
ประสาน เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ ให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและแนวทางการบริหารงบประมาณของแต่ละปีงบประมาณ ตลอดจนติดตาม
ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รวมทั้ง
รายงานผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้กระทรวงวัฒนธรรม      
ส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
     มติที่ประชุม รับทราบ 

                    ๑.๒.๒ มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 
                    ด้วยกระทรวงการคลัง ได้เสนอมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และมอบหมายให้หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติตาม
มาตรการฯ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อคราวประชุม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563โดยสาระส าคัญ 
ของมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประกอบด้วย 
  1. การก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
สนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 เห็น
ควรให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ทั้งรายจ่ายประจ าและ
รายจ่ายลงทุน โดยก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสที่อ้างอิงจากเป้าหมายการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
     ไตรมาสที่ 1 ภาพรวม ร้อยละ 32 รายจ่ายประจ า ร้อยละ 36 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 20 
     ไตรมาสที่ 2 ภาพรวม ร้อยละ 54 รายจ่ายประจ า ร้อยละ 57 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 45 
     ไตรมาสที่ 3 ภาพรวม ร้อยละ 77 รายจ่ายประจ า ร้อยละ 80 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 65 
  ไตรมาสที่ 4 ภาพรวม ร้อยละ 100 รายจ่ายประจ า ร้อยละ 100 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100 
              ทั้งนี้ หากหน่วยรับงบประมาณสามารถด าเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ก าหนดไว้ แต่ต่ ากว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้างต้น ให้ถือว่าด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามไตรมาสนั้นแล้ว 
  2. การเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2564 (Front Load) โดยก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 



 
 

ประชุมสัมมนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ภายในไตรมาสที่ 1 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
โดยให้พิจารณาสนับสนุนโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเมืองท่องเทียวภายในประเทศโดยเฉพาะเมืองรองเป็น
ล าดับแรก    ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ในการ
ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นส าคัญ 

                    มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบยีบวาระที ่2 รบัรองรายงานการประชมุ  
      นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ 
ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ครั้งที่ 9 / 2563 วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอ านวยการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
(วังหน้า) เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข วาระที่ ๕.๑ ติดตามความคืบหน้าเงินกัน
เหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก้ไข เป็นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 

 -  ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  4.1 สรปุผลการเบิกจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขอ้มลูจากระบบ 
GFMIS ณ วนัที ่23 พฤศจิกายน 2563) 

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2563 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ข้อมูลจากระบบ GFMIS 
ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้ 

1. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม  ทั้งสิ้น 133,622,600 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสาม
ล้านหกแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 10.12 ต่ ากว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่ก าหนด
ไว้ในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32 คิดเป็น ร้อยละ 21.88 โดยมีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 เป็นเงิน 288,799,704 บาท (สองร้อยแปดสิบแปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพัน
เจ็ดร้อยสี่บาทถ้วน) 

2. มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจ า ทั้งสิ้น 102,900,500 บาท (หนึ่งร้อยสองล้านเก้าแสน
ห้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 12.37 ต่ ากว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯ ก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 36  
คิ ด เ ป็ น  ร้ อ ย ล ะ  2 3 . 6 3  โ ด ย มี ว ง เ งิ น ที่ ต้ อ ง เ บิ ก จ่ า ย เ พิ่ ม ขึ้ น ใ ห้ ไ ด้ ต า ม เ ป้ า ห ม า ย ที่ ก า ห น ด ไ ว้ 
เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 เป็นเงิน 196,605,500 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้านหกแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

3. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งสิ้น 30,722,100 บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 6.29 ต่ ากว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯ ก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 20 คิด
เ ป็ น  ร้ อ ย ล ะ  1 3 . 7 1  โ ด ย มี ว ง เ งิ น ที่ ต้ อ ง เ บิ ก จ่ า ย เ พิ่ ม ขึ้ น ใ ห้ ไ ด้ ต า ม เ ป้ า ห ม า ย ที่ ก า ห น ด ไ ว้ 
เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 เป็นเงิน 66,899,600 บาท (หกสิบหกล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายในข้อ 1 ถึงข้อ 3 เป็นยอดเบิกจ่ายสุทธิ ไม่รวมวงเงินที่จัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 



 
 

 

ระเบยีบวาระที ่5 เรื่องพจิารณา 
 5.1 การจดัท าแบบรปูรายการปรับภมูทิัศน์พืน้ทีส่นามบริเวณหนา้สงัคตีศาลา 
  ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมา ณ  
พ.ศ. 2563 ส าหรับเป็นค่าก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ให้วิทยาลัยนาฏศิลปในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทุกแห่ง 
เพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการจัดแสดงของนักเรียน นักศึกษา โดยมีจะมีการจัดแสดงต่างๆ เป็นการแสดงการแจ้ง 
ประกอบกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 จะต้องมีชั่วโมงการแสดงตามเกณฑ์ในหลักสูตร  
จึงใช้เวทีนี้ในการจัดการแสดงเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษา ในด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี นั้น เพ่ือให้เวทีกลางแจ้ง มีความสมบูรณ์ พร้อมส าหรับจัดแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เห็นสมควรพิจารณาด าเนินการปรับภูมิทัศน์พ้ืนที่บริเวณ
หน้าสังคีตศาลา โดยให้ก าหนดแบบรูปรายการที่มีมาตรฐานและปริมาณงาน ที่ขอความอนุเคราะห์ให้ส านัก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ออกแบบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกหน่วยงาน โดยในที่ประชุมหน่วยงานใน
สังกัดทุกแห่งได้ร่วมอภิปรายเรื่องการก าหนดแบบรูปรายการการปรับภูมิทัศน์พ้ืนที่สนามบริเวณหน้าสังคีตศาลา 
ในรายละเอียดของการก าหนดแบบรูปรายการ ทั้งสภาพพ้ืนที่ตั้งของเวที ในหน่วยงานแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน  
ปัญหาการระบายน้ า ปัญหาความร้อน ฯลฯ  
 มติที่ประชุม ผลสรุปจากอภิปรายการจัดท าแบบรูปรายการปรับภูมิทัศน์พ้ืนที่สนามหน้า
บริเวณสังคีตศาลา ก าหนดแนวทางการจัดท าแบบรูปรายการปรับภูมิทัศน์พื้นที่สนามบริเวณหน้าสังคีตศาลาดังนี้ 
 1. หน่วยงานที่มีพ้ืนที่สนามหน้าสังคีตศาลาเป็นพ้ืนดิน ให้พิจารณาปูพ้ืนสนามหญ้าจริง พร้อม
ทั้งจัดท าระบบระบายน้ าเพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง และปรับภูมิทัศน์โดยรอบพ้ืนที ่
 2. หน่วยงานที่มีพ้ืนที่สนามหน้าสังคีตศาลาเป็นพื้นคอนกรีต ให้พิจารณาใช้หญ้าเทียมแบบที่
สามารถม้วนเก็บได้ปูพื้นแทนการใช้สนามหญ้าจริง รวมทั้งพิจารณาจัดหาที่นั่งชมการแสดงแบบที่เคลื่อนย้ายได้ 
 5.2 การก าหนดชื่อเวทีสังคีตศาลาของวิทยาลัยนาฏศิลปทุกแห่ง 
 ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ส าหรับเป็นค่าก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ให้วิทยาลัยนาฏศิลปในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทุกแห่ง 
เพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการจัดแสดงของนักเรียน นักศึกษา โดยมีจะมีการจัดแสดงต่างๆ เป็นการแสดงการแจ้ง 
ประกอบกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 จะต้องมีชั่วโมงการแสดงตามเกณฑ์ในหลักสูตร จึง
ใช้เวทีนี้ในการจัดการแสดงเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษา ในด้านนาฏศิลป์ 
ดนตรี นั้น โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ก าหนดให้ช่วงเดือนธันวาคม 2563 มีการด าเนินกิจกรรมจัดการ
แสดงศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีสังคีตศาลา ของวิทยาลัยนาฏศิลปในสังกัด ดังนั้น เพ่ือให้เวทีสังคีตศาลาของ
หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีชื่อที่เหมาะสม ส าหรับใช้จัดกิจกรรม ที่ประชุมจึงพิจารณาก าหนดชื่อเวทีสังคีตศาลา
ของวิทยาลัยนาฏศิลปทุกแห่ง 

 มติที่ประชุม  
 1. ที่ประชุมพิจารณาก าหนดชื่อเวทีสังคีตศาลา ของวิทยาลัยนาฏศิลปในสังกัดทุกแห่ง ดังนี้
 (1) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ใช้ชื่อ “สังคีตภิรมย์” 
 (2) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ใช้เชื่อ “นฤตยาลัย” 
 (3) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ใช้ชื่อ “สังคีตศาลานาตยวิจิตร” 
 (4) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ใช้ชื่อ “บูรพาภิรมย์” 
 (5) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ใช้ชื่อ “ลานศิลป์ถิ่นทักษิณา” 
 (6) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ใช้ชื่อ “ลานยางทอง” 
 (7) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ใช้ชื่อ “สังคตีศาลากาฬสินธุ์” 
 (8) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ใช้ชื่อ “ลานลีลาวด”ี 



 
 

 (๙) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ใช้ชื่อ “บ าเทิงธรณีศาลา” 
 (10) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ใช้ชื่อ “สุรนารีรังสรรค์ สังคีตศาลา” 
 (11) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ใช้ชื่อ “ลานมักเหล้น มักหัว” 
 (12) วิทยาลัยนาฏศิลป ใช้ชื่อ “ลานสังคีตศาลายา” 
 2. ให้วิทยาลัยนาฏศิลปทุกแห่งด าเนินการจัดท าประชาพิจารณ์ชื่อเวที เพ่ือให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนดชื่อเวทีสังคีตศาลา  

  5.3 ติดตามความตดิตามความคืบหน้าเงนิกนัเหลื่อมปีประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563  
(ข้อมลูจากระบบ GFMIS ณ วนัที ่23 พฤศจิกายน 2563) 
  นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกัน 
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบน าเสนอต่อที่ประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
  1. ส านกังานอธกิารบดี 
  นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลางได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงิน
กันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานอธิการบดี จ านวน 3 รายการ ดังนี้   
  1. จอแอลอีดีฉายภาพ ขนาด 4X9 เมตร พร้อมระบบเสียง จ านวน 1 ชุด ขณะนี้อยูร่ะหว่างการ
พิจารณาวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ (กรมบัญชีกลาง) 
  2. ระบบแสงไฟเวทีแบบโคม LED และเครื่องควบคุมแสง จ านวน ๑ ชุด ขณะนี้อยูร่ะหว่างการ
พิจารณาวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ (กรมบัญชีกลาง) 
  3. ปรับปรุงห้องท างานกลุ่มศิลปวัฒนธรรม อาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ชั้น 11 สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ จ านวน 1 งาน ขณะนี้ส่งมอบพ้ืนที่เมื่อ 29 กันยายน ๒๕63 แล้วอยู่ระหว่างด าเนินงานตามสัญญา 
  2. คณะศลิปศึกษา  
  นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณะศิลปศึกษาได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะศิลปศึกษา จ านวน 2 รายการ ดังนี้   
  1. รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จ านวน 1 คัน ขณะนี้ก าหนดเข้าตรวจการด าเนินงาน 
ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
  2. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๑ งาน ขณะนี้ อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารเพื่อ
อนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
  3. คณะศลิปนาฏดรุยิางค์ 
  ผศ.นพคุณ สุดประเสริฐ แทนคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อม
ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ จ านวน 1 รายการ ดังนี้   
  1. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหญ ่จ านวน 1 งาน ขณะนี้ด าเนินการตรวจรับงานแล้ว 
  4. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
  นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จ านวน 6 รายการ ดังนี้ 
  ๑. รายการครุภัณฑ์อ่ืนๆ เครื่องแต่งกายโขน – ละคร จ านวน 5 รายการ ขณะนี้ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบ
ครุภัณฑ์ภายในก าหนด วิทยาลัยด าเนินการบอกเลิกสัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน 
  2. ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จ านวน 1 หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้างงวดที่ 1 คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563  
   
 
 



 
 

  5. วทิยาลยันาฏศลิปนครศรธีรรมราช 
  นายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงิน
กันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 
  1. ปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 1 แห่ง 
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนแจ้งให้ผู้รับจ้างด าเนินการตามรูปแบบรายกรที่ปรับปรุงซี่งเป็นงานงวดที่ 1 เนื่องจากว่าเป็นการ
ปรับปรุงห้องประชุมเดิมและต่อเติมอาคารเพ่ิมเติม เมื่อผู้รับจ้างเข้าด าเนินการไม่สามารถด าเนินการตามรูปแบบได้
เนื่องจากพ้ืนที่จริงกับรูปแบบไม่ตรงกัน และมีฐานรากของอาคารเดิมอยู่ด้วยจึงท าให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้ ซึ่งเนื้องานดังกล่ าวอยู่ในงวดงานที่ 1 ขณะได้รับรูปแบบรายการที่ปรับเปลี่ยน เรียบร้อยแล้ว 
และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างตามรูปแบบที่ปรับเปลี่ยน ซึ่งสัญญาสิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2563 แต่
เนื่องจากรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนได้รับมาตอนใกล้จะหมดสัญญาแล้ว คณะกรรมการฯ จึงไม่สามารถพิจารณาขยาย
เวลาให้ได้ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณากรณีลดหรืองดค่าปรับต่อไป โดยขณะนี้ได้ด าเนินการท าหนังสือแจ้งผู้รับ
จ้างให้เร่งด าเนินงาน 
  2. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 เพ่ือเป็นห้องเก็บพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 1 แห่ง 
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการตามสัญญางวดที่ 1 เนื่องจากฐานรากไม่สามารถด าเนินการไดโ้ดยจุดของฐาน
รากอยู่ตรงบ่อเกรอะ จ านวน 2 จุด จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ ขณะนี้ผู้รับจ้างก าลังด าเนินการตาม
รูปแบบที่ปรับเปลี่ยน สัญญาสิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2563 และคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ขยายเวลาในการ
ด าเนินการก่อสร้างให้ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2563 รวมเป็นเวลา 78 วัน 
  3. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 1 เวที ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน 
ผู้รับจ้างก าลังด าเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ สัญญาสิ้นสุดแล้วตั้งแต่วันที่  15 สิงหาคม 2563  
แต่คณะกรรมการฯ มีมติให้ขยายเวลาให้จนถึงวันที่ 9 กันยาน 2563 ขณะนี้ผู้รับจ้างก าลังด าเนินการ และวิทยาลัย
ฯ ได้สิทธิ์การเรียกค่าปรับ 
  6. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
  นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
  1. รายการครุภัณฑ์ดนตรี วงโยธวาทิต จ านวน 1 วง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนบริหารสัญญา และรอ
การส่งมอบตามก าหนด 
  2. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จ านวน 1 เวที ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนบริหาร
สัญญา และรอการส่งมอบงานงวดที่ 3  
  7. วทิยาลยันาฏศลิปสโุขทยั 
  นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย รายการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร เครื่อง
ดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จ านวน 1 หลัง เนื่องจากผู้รับจ้างได้ด าเนินการ
ตอกเสาเข็มเยื้องหนีศูนย์ท าให้วิศวกรผู้ก าหนดแบบรูปรายการและผู้ตรวจการจ้างเกรงว่าจะรับน้ าหนักตัวอาคาร
ไม่ได้ดีเท่าที่ควร ท าให้ผู้รับจ้างต้องด าเนินการปรับแก้โดยการตอกเสาเข็มเพ่ิมบริเวณใต้คานที่มีการเยื้องหนีศูนย์ของ
เสาเข็ม โดยขณะนี้ผู้รับจ้างด าเนินการแล้วเสร็จ และสามารถด าเนินการตามรายละเอียดงานงวดที่ 1 ก าหนดได้ 
โดยคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายในกลางเดือน ธันวาคม 2563  
  8. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
  นายจ าเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จ านวน 19 รายการ ดังนี้ 
  1. รายการครุภัณฑ์อ่ืนๆ เครื่องแต่งกายโขน – ละคร จ านวน 16 รายการ ขณะนี้คณะกรรมกา
ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อย อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย 



 
 

  2. ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด 12 ยูนิต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  จ านวน 1 แห่ง 
ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการงวดที่ 3 ตีแบบเทคานชั้น 3 อาคารบ้านพักครู 12 ยูนิต 
  3. ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วพร้อมป้าย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จ านวน 1 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจ่ายงวดที่ 2  
   4. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จ านวน 1 เวที ขณะนี้เบิกจ่ายงานงวดที่ 1 
เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างด าเนินงานงวดที่ 2  
  9. วทิยาลยันาฏศลิปจนัทบรุี 
  นายสาทิต แทนบุญ แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
  1. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จ านวน 1 เวที ขณะนี้เบิกจ่ายงวดที่ 1 –  2 
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างปฏิบัติงานในงวดงานที่ 3 ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ภายในวันที่ 
30 ตุลาคม 2563 
  2. ปรับปรุงซ่อมแซมร้านค้าโรงอาหาร จ านวน 1 งาน ขณะนี้เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว            
อยู่ระหว่างปฏิบัติงานในงวดงานที่ 2 คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที ่2 ได้ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
  10. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
  นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
  1. ราชรถพร้อมธงยักษ์ ธงลิง จ านวน 2 คัน ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบงานในเดือนพฤศจิกายน 2563 
  2. ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จ านวน 1 หลัง ขณะนี้ผู้รับจ้างแจ้งขอ
ปรับแก้ไขงานงวดที่ 10 เนื่องจากไม่สามารถรอแบบแก้ไขงานตกแต่งภายในห้องประชุมชั้น 2 ได้  จึงขอปรับแก้
งวดงานเพื่อใหส้ามารถส่งมอบงานงวดถัดไปได้ คืองานงวดที่ 10 คาดว่าจะส่งมอบงาน ช่วงเดือนธันวาคม 2563 
  11. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
  นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงิน
กันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จ านวน 1 รายการ ได้แก่ รายการก่อสร้าง
อาคารบ้านพักพร้อมโรงจอดรถ จ านวน 1 แห่ง ขณะนี้ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามก าหนดเนื่องจากมี
พายุฝน ท าให้ก่อสร้างไม่ได้ตามก าหนดระยะเวลา คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 2 และ งวดที่ 3 ภายในเดือน
พฤศจิกายน 2563 
  12. วิทยาลัยช่างศิลป 
  นางศิราภรณ์ จินดาพรประเสริฐ แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงิน
กันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยช่างศิลป จ านวน 4 รายการ ดังนี้ 
  1. หุ่นประติมากรรมรูปบุคคลครึ่งตัว จ านวน 8 หุ่น บริษัทผู้รับจ้างส่งเอกสารการส่งมอบครุภัณฑ์ 
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ทางวิทยาลัยฯ จึงด าเนินการแจ้งขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ และคณะกรรมการได้
ด าเนินการตรวจรับแล้วแจ้งว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวช ารุดต้องส่งคืนบริษัทเพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไป วิทยาลัยจึงส่ง
หนังสือแจ้งบริษัท เรื่องครุภัณฑ์ช ารุด ให้ด าเนินการแก้ไขเมื่อวันที่ 18 กันยาน 2563 ต่อมาวิทยาลัยฯได้รับ
เอกสารจากบริษัท เรื่องขอชี้แจงเรื่องการแก้ไขชิ้นงาน วิทยาลัยฯ จึงเชิญคณะกรรมการประชุม 24 กันยายน 
2563 เพ่ือด าเนินการแจ้งบริษัทฯ แก้ไขชิ้นงานวันที่ 7 ตุลาคม 2563 
  2. ปรับปรุงห้องเรียนอาคารพ้ืนฐานศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป จ านวน 1 แห่ง ขณะนี้วิทยาลัย
ด าเนินการแจ้งเรียกค่าปรับวันที่ 13 สิงหาคม 2563  และแจ้งเร่งรัดงานปรับปรุงฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 
  3. ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลป จ านวน 1 แห่ง ขณะนี้วิทยาลัยฯ ได้
ด าเนินการแจ้งเรียกค่าปรับและเร่งรัดงานปรับปรุง วันที่ 9 ตุลาคม 2563 



 
 

  4. ปรับปรุงทางเดินและสิ่งปกคลุมทางเดิน วิทยาลัยช่างศิลป จ านวน 1 แห่ง ขณะนี้วิทยาลัย
ด าเนินการแจ้งเรียกค่าปรับวันที่ 13 สิงหาคม 2563  และแจ้งเร่งรัดงานปรับปรุงฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 
จากนั้นบริษัทส่งมอบงานงวดที่ 1 ถึง งวดที่ 2 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยได้แจ้งสงวนสิทธิ์เรียกค่าปรับ 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563  
  13. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
  นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อม
ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยช่างศิลป รายการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัย
ช่างศิลปสุพรรณบุรี จ านวน 1 หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 4 ภายในวันที่ 
5 ธันวาคม 2563  
  14. วทิยาลยัชา่งศลิปนครศรธีรรมราช 
  นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 
  1. ปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 1 แห่ง ขณะนี้
เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 1 เนื่องจากปริมาณงานงวดที่ 1 มีปัญหาโครงสร้างหลังคาไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ 
คณะกรรมการตรวจรับและวิศวกรพิจารณาให้ผู้รับจ้างท า Shop Drawing ส่งให้วิศวกรตรวจสอบก่อนแก้ไข จึงท า
ให้ส่งผลกระทบในการส่งมอบงานงวดที่ 2 ล่าช้า และคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 2 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 
และส่งมอบงวดที่ 3 ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 
  มติที่ประชุม 
  1. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างให้ด าเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่ก าหนดในสัญญา 
และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานให้เรียบร้อย 
  2. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการด าเนินการ ให้เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาและรายงาน
ผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป 

 5.4 ติดตามความกา้วหนา้ในการเตรยีมการจดัซื้อจดัจา้งงบลงทนุประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ข้อมลูการเบิกจา่ยจากระบบ GFMIS ณ วนัที ่23 พฤศจิกายน 2563)  
 5.4.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้า
ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเพ่ือให้การ
บริหารงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเพ่ือให้หน่วยงานสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบน าเสนอความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
                       ก. รายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
    1. ส านักงานอธกิารบดี 
    นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลางได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ 
GFMIS ของส านักงานอธิการบดี ดังนี้   

  - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๓ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดท า
รายละเอียดขอบเขตของงาน ๑ รายการ อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติสั่งซื้อ ๑ รายการ และอยู่ในขั้นตอนการ
จัดท าสัญญา ๑รายการ 

 



 
 

  - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๒๖ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดท า
รายละเอียดขอบเขตของงาน ๔ รายการ อยู่ในขั้นตอนการท าประกาศเชิญชวน ๒ รายการ อยู่ในขั้นตอนประกาศ
ผู้ชนะเสนอราคา ๑ รายการ และลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ๑๙ รายการ 

  2. คณะศลิปศกึษา  
 นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณะศิลปศึกษาได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS ของ 
คณะศิลปศึกษา ดังนี้ 

  - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๓๐ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดท า
รายละเอียดขอบเขตของงาน ๑ รายการ อยู่ในขั้นตอนท ารายงานขอซื้อขอจ้าง ๓ รายการ อยู่ในขั้นตอนติดต่อผู้รับ
จ้างให้เข้ามาเสนอราคา ๑๘ รายการ และอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติสั่งซื้อ ๘ รายการ 
   -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๒๓ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดท า
รายละเอียดขอบเขตของงาน ๗ รายการ อยู่ในขั้นตอนการท าประกาศเชิญชวน ๑๐ รายการ อยู่ในขั้นตอน
ประกาศท ารายงานขอซื้อขอจ้าง ๕ รายการ และอยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน ๑ รายการ 
  3. คณะศลิปนาฏดรุยิางค์ 
 ผศ.นพคุณ สุดประเสริฐ แทนคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ 
GFMIS ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดังนี้ 

   - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๑๖ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการก าหนด
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) ๒ รายการ อยู่ในขั้นตอนติดต่อผู้รับ
จ้างให้เข้ามาเสนอราคา ๓ รายการ และอยู่ในขั้นตอนการท าสัญญา ๑๑ รายการ 
   - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๔๐ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนก าหนด
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) ๔๐ รายการ  
  4. คณะศิลปวิจิตร 
  ผศ.ชยากร เรืองจ ารูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS ของ
คณะศิลปวิจิตร ดังนี้ 

 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๖ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนท ารายงานขอซื้อขอ
จ้าง ๑ รายการ และท าสัญญาแล้วอยู่ระหว่างจองเลข PO ในระบบ GFMIS ๕ รายการ 
   - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๒ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนก าหนด
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) ๒ รายการ  
 5. วิทยาลัยนาฏศิลป 
 นายกิตติ อัตถาผล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS ของ 
วิทยาลัยนาฏศิลป  
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 14 รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนท า
สัญญา และรอลงนามในสัญญา 
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๖๒ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนก าหนด
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) ๑๖ รายการ อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน ๑ รายการ
อยู่ระหว่างเสนอราคาในระบบ ๑๒ รายการ อยู่ระหว่างการพิจาณาผลเสนอราคา ๓๑ รายการ และประกาศผล
ผู้ชนะแล้ว ๒ รายการ 
 



 
 

  6. วิทยาลยันาฏศลิปเชยีงใหม่  
 นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินใน
ระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ดังนี้ 
 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 1๑ รายการ โดยทุกรายการลงนามในสัญญาแล้ว 
อยู่ระหว่างจองเงินในระบบ GFMIS 
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๒๖ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนก าหนด
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) และประกาศเชิญชวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างจัดท า
เอกสารประกาศเชิญชวนใหม่ (วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน) ๑๙ รายการ เนื่องจากมีผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวคณะกรรมการพิจารณาผลเสนอประกาศเชิญชวนใหม่ อยู่ในข้ันตอนแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญา 
๕ รายการ และประกาศผลผู้ชนะแล้ว ๑ รายการ 
  7. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
 นายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินใน
ระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ดังนี้  
 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๒๖ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนก าหนด
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)  
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๓๒ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอน
ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)  
  8. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
 นายสมภพ เขียวมณี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ 
GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ดังนี้ 
 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๖ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนท า
รายการขอซื้อขอจ้าง 
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๓๙ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนก าหนด
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) ๓ รายการ อยู่ในขั้นตอนเสนอ
ราคาในระบบ ๒๓ รายการ และอยู่ในขั้นตอนพิจารณาผลเสนอราคา ๑๓ รายการ 
   9. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
 นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ 
GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ดังนี้  
 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๓๘ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนการ
จัดหาผู้รับจ้าง 
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๖๘ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนจัดท า
ร่างประกาศเชิญชวน 
  10. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
 นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ 
GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ดังนี้ 



 
 

 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๖ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนรอลงใน
นามในสัญญา 
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๔๘ รายการ อยู่ในขั้นตอนวิจารณ์ TOR 
                     ๒                                       ๔๖ รายการ โดยครุภัณฑ์ดนตรี ท า
ประกาศเชิญชวน วันที่ ๖ ถึง ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คาดว่าจะเสนอราคาในระบบ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
และจะด าเนินการพิจารณาราคาและรายงานผลเสนอราคา ในวันที่ ๒๔ –  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
  11. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
 นายจ าเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินใน
ระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ดังนี้ 
 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๑๐ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนการท า
สัญญาและรอลงนามในสัญญา 
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๕๔ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนจัดท า
ร่างประกาศเชิญชวน 
 12. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  
 นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ 
GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดังนี้ 
 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๕๔ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนขอ
ความเห็นชอบใน TOR 
  13. วทิยาลยันาฏศลิปจนัทบรุี 
 นายสาทิต แทนบุญ แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินใน
ระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดังนี้ 
 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๓๓ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนการท า
สัญญาและรอลงนามในสัญญา 
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๘๑ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขอความ
เห็นชอบใน TOR ๒ รายการ อยู่ในขั้นตอนเสนอราคาในระบบ ๖๙ รายการ และอยู่ในขั้นตอนท าสัญญาและรอ
ลงนามในสัญญา ๑๐ รายการ 
  14. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
  นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ 
GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ดังนี้ 
 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๓๑ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนติดต่อผู้รับจ้าง
ให้มาเสนอราคา ๑ รายการ อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ๑๑ รายการ อยู่ในขั้นตอนประกาศผลผู้ชนะใน
การเสนอราคา ๖ รายการ และอยู่ในขั้นตอนรอลงนามในสัญญา  ๑๓ รายการ 
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๒๑ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนท าร่าง
ประกาศเชิญชวน 
 
 
 



 
 

 15. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
 นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้า
ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินใน
ระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ดังนี้ 
 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๙ รายก๑าร โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอน
ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) 
   16. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
 นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้า
ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินใน
ระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ดังนี้ 
 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๓ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนขอความ
เห็นชอบใน TOR  
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๑๐ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขอความ
เห็นชอบใน TOR ๘ รายการ และอยู่ในขั้นตอนเสนอราคาในระบบ ๒ รายการ ในช่วงวันที่ ๑๖ –  ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
  17. วิทยาลัยช่างศิลป 
 นางศิราภรณ์ จินดาพรประเสริฐ แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป ได้ชี้แจงได้ชี้แจง
ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยัง
ไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS ของวิทยาลัยช่างศิลป ดังนี้ 
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๑๑ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนติดต่อ
ให้ผู้รับจ้างเข้ามาเสนอราคา 
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๑ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
 ข. รายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว  
  1. ส านกังานอธกิารบดี 
  นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลางได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานอธิการบดี จ านวน ๑๔ 
รายการ ได้แก่ครุภัณฑ์ส านักงาน ทุกรายการอยู่ระหว่าง รอส่งมอบครุภัณฑ์ 
 2. คณะศิลปศึกษา  
 นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณะศิลปศึกษาได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะศิลปศึกษา จ านวน 3 รายการ ได้แก่
ครุภัณฑ์ดนตรี โดยอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ ๒ รายการ และจองเลข PO ในระบบ GFMIS แล้ว ๑ รายการ  
   3. คณะศลิปวจิติร 
 ผศ.ชยากร เรืองจ ารูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะศิลปวิจิตร จ านวน ๓๔ รายการ 
ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์โรงงาน โดยจองเลข PO ในระบบ GFMIS แล้ว ๒๘ รายการ และอยู่
ระหว่างส่งเบิกจ่าย ๖ รายการ 
 ๕. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
 นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
จ านวน ๕ รายการ ประกอบด้วยครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยเบิกจ่ายแล้วทุกรายการ 
 



 
 

  ๖. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
 นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จ านวน ๒ 
รายการ ได้แก่ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ อยู่ใน
ขั้นตอนส่งมอบครุภัณฑ ์
  ๗. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
 นายจ าเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
จ านวน ๑๘ รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์กีฬาอยู่ในขั้นตอนท าสัญญาและรอลงนามในสัญญา และครุภัณฑ์
ดนตรีอยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์ 
 ๘. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  
 นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จ านวน ๒๘ 
รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ส านักงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอ
ส่งมอบครุภัณฑ ์
   ๙. วิทยาลยันาฏศลิปพทัลุง 
  นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จ านวน ๗ 
รายการ ประกอบด้วยครุภัณฑ์ส านักงาน ขณะนี้รองส่งมอบครุภัณฑ์ 
 1๐. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
 นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้า
ในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบุรี จ านวน 1๓ รายการ ประกอบด้วยครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
เครื่องแต่งกายโขน –  ละคร ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนท าสัญญาและรอลงนามในสัญญาทุกรายการ 
   1๑. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
 นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้า
ในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา จ านวน 1๗ รายการ ครุภัณฑ์ดนตรี ขณะนี้รองส่งมอบครุภัณฑ์ตามก าหนดทุกรายการ 
  1๒. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
  นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จ านวน ๑๗ 
รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์
การศึกษา และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขณะนี้ อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ตามก าหนด ทุกรายการ 
  14. วทิยาลยัชา่งศลิปนครศรธีรรมราช 
  นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
จ านวน ๙ รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์การศึกษา และครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ขณะนี้ อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ตามก าหนด ๖ รายการ และอยู่ระหว่างจัดท าร่างสัญญา ๓ 
รายการ 
 
  



 
 

 มติที่ประชุม 
 1. ให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งเร่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงให้
เสร็จสิ้นถึงขั้นตอนอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 ทุกรายการ 
 2. ให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งเมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ให้เร่งจองเลข PO ใน
ระบบ GFMIS ให้เสร็จสิ้นก่อนเบิกจ่ายงบประมาณ 
  ๓. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการด าเนินการ ให้เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาและรายงาน
ผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป 
 
 5.4.2 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหาแบบรูปรายการและประมาณราคารายการคา่ทีด่นิ
และสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
  นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเพ่ือให้การบริหารงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้หน่วยงาน
สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบน าเสนอความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาต่อที่ประชุมตามล าดับ ดังนี้  
  1. ส านักงานอธิการบดี 
  นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 
  -  ปรับปรุงศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 1,242,400 
บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ขณะนี้ อยู่ระหว่างจัดท ารายงานผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ 
  2. คณะศิลปศึกษา 
  นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบ
รายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปศึกษา ดังนี้ 
  -  ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน  คณะศิลปศึกษา จ านวน ๑ แห่ง งบประมาณ 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างประมาณราคา ความคืบหน้าประมาณร้อยละ ๖๐ 
  3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
  ผศ.นพคุณ สุดประเสริฐ แทนคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดังนี้ 
  - ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมครุภัณฑ์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ งบประมาณ 3,700,000 บาท 
(สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการและประมาณราคาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนาม 
  - ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จ านวน ๑ แห่ง 
งบประมาณ 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ โดยออกแบบ
สถาปัตยกรรม ความคืบหน้า ร้อยละ ๘0 การประมาณราคา ความคืบหน้า ร้อยละ ๗0 
   

4. คณะศิลปวิจิตร 
  ผศ.ชยากร เรืองจ ารูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการ
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปวิจิตร ดังนี้ 
  - ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ เครื่องเคลือบดินเผา 
อาคาร 7 ขั้น คณะศิลปวิจิตร จ านวน ๑ หลัง งบประมาณ 17,700,000 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  



 
 

ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ โดยออกแบบสถาปัตยกรรม ความคืบหน้า ร้อยละ 50 ออกแบบ
วิศวกรรมโยธา ความคืบหน้า ร้อยละ 50 และออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า ความคืบหน้า ร้อยละ 50  
  - ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือท าฐานประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร จ านวน ๑ แห่ง งบประมาณ 
407,800 บาท (สี่แสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๕. วิทยาลัยนาฏศิลป 
  นายกิตติ อัตถาผล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบ
รายการค่าท่ีดินและสิ่งกอ่สร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป ดังนี้ 
  - ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม วิทยาลัยนาฏศิลป จ านวน 1 แห่ง งบประมาณ 9,500,000 บาท (เก้า
ล้านห้าแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 70 
  -  ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลปสากล วิทยาลัยนาฏศิลป จ านวน ๑ หลัง งบประมาณ 9,763,000 
บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร 
ความคืบหน้า ร้อยละ 70 
  -  ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น 7 วิทยาลัยนาฏศิลป จ านวน ๑ หลัง งบประมาณ 
7,342,000 บาท (เจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากส านักสถาปัตยกรรม 
กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 70 
  - ปรับปรุงอาคารสารสนเทศชั้น 3 และชั้น 5 วิทยาลัยนาฏศิลป จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 
8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ 
  6. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
  นายศิวพงศ์ ก้ังสกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช ดังนี้ 
  -  ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน ๑ หลัง 
งบประมาณ 76 , 000 ,000บาท (เจ็ดสิบหกล้านบาท) ขณะนี้อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากส านัก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 90 
  -  ปรับปรุงห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ขณะนี้ได้รับรูปแบบรายการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าราคาท้องถิ่น ความ
คืบหน้า ร้อยละ ๗0 
  7. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
  นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ดังนี้ 
  -  ก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทิศตะวันตก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จ านวน ๑ แห่ง 
งบประมาณ 2,567,000 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญา 
คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖  
  8. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
  นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ดังนี้ 
  - ก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จ านวน 1 หลัง งบประมาณ  
76, 000,000บาท (เจ็ดสิบหกล้านบาท) ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ โดยออกแบบสถาปัตยกรรม 
ความคืบหน้า ร้อยละ ๙๕ ออกแบบวิศวกรรมโยธา ความคืบหน้า ร้อยละ 9๕ และออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า ความ
คืบหน้า ร้อยละ 100 และด าเนินการเขียนแบบก่อสร้าง ความคืบหน้า ร้อยละ 100 การด าเนินการประมาณราคา 
ความคืบหน้า ร้อยละ ๘0 คาดว่าจะด าเนินการประกวดราคาได้ในเดือน ธันวาคม 2563 



 
 

  9. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
  นายจ าเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ดังนี้ 
  - ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร 4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จ านวน ๑ หลัง 
งบประมาณ 70,000,000บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) ขณะนี้รูปแบบรายการและประมาณราคาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
รออธิบดีลงนาม 
  10. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
  นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดังนี้ 
  - ก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 
69,300,000 บาท (หกสิบเก้าล้านสามแสนบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ โดยออกแบบ
สถาปัตยกรรม ความคืบหน้า ร้อยละ 80 ออกแบบวิศวกรรมโยธา ความคืบหน้า ร้อยละ 80 และออกแบบ
วิศวกรรมไฟฟ้า ความคืบหน้า ร้อยละ 50 และด าเนินการเขียนแบบก่อสร้าง ความคืบหน้า ร้อยละ 50 การด าเนินการ
ประมาณราคา ความคืบหน้า ร้อยละ 50 คาดว่าจะด าเนินการประกวดราคาได้ในเดือน พฤศจิกายน 2563 
  11. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
  นายสาทิต แทนบุญ แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดังนี้ 
  -  ก่อสร้างทางเดินเท้าและโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรด้านหลังอาคารเรียน 1 
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จ านวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนวิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน 
  -  ปรับปรุงซ่อมแซมประตูด้านหน้าวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จ านวน 1 แห่ง งบประมาณ 
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างท าสัญญา / รอลงนามในสัญญา 
  12. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
  นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ดังนี้ 
  - ตกแต่งอาคารวิทยบริการและครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จ านวน ๑ หลัง 
งบประมาณ 9,780,000 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้ได้รับแบบรูปรายการและประมาณราคา 
จากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดท าราคากลางท้องถิ่นโดยส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดพัทลุง 
  -  ก่อสร้างอาคารเรียนพ้ืนบ้าน (เรินโนรา หนังลุง) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จ านวน ๑ หลัง 
งบประมาณ 9,850,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
จัดท าประมาณการราคาจากส านักสถาปัตยกรรม  
  13.วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
  นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ดังนี้ 
    -  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ ดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จ านวน 1 หลัง 
งบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดท าประมาณการ
ราคา จากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 60 
    -  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  จ านวน ๑ หลัง 
งบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดท าประมาณการ
ราคา จากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 60 



 
 

  -  ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ววิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จ านวน ๑ แห่ง งบประมาณ 
2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดท าประมาณการราคา  
จากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 60 
  14. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
  นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา ดังนี้ 
  - ปรับปรุงหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 6,500,000 
บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดท าประมาณการราคาจากส านัก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ ๙0 
  15. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
  นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ดังนี้ 
  -  ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จ านวน ๑ หลัง งบประมาณ 
6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความ
คืบหน้า ร้อยละ ๘0 
  -  ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  จ านวน ๑ หลัง งบประมาณ 
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความ
คืบหน้า ร้อยละ ๘0 
  16. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
  นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช ดังนี้ 
  - ปรับปรุงและต่อเติมอาคารประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน ๑ หลัง 
งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากส านัก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 50 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2563 
  - ปรับปรุงป้อมยามและต่อเติมห้องจ าหน่ายผลงานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจาก
ส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 50 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2563 
  มติที่ประชุม  
  1. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เร่งติดตามการจัดท ารูปแบบรายการและประมาณราคาจากส านักสถาปัตยกรรม กรม
ศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้จัดท ารูปแบบรายการและประมาณราคาให้เสร็จสิ้น พร้อมจัดซื้อจัดจ้างได้โดยเร็ว 
  2. รายการสิ่งก่อสร้างที่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เมื่อได้รับผู้รับจ้างแล้ว ให้หน่วยงาน
ก ากับดูแลให้ผู้รับจ้างด าเนินการตามงวดงานที่ก าหนด และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานตามสัญญา  
  ๓. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการด าเนินการ ให้เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาและรายงาน
ผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป 
 
 
 
   



 
 

    5.5 ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 นายวิชิต  เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณค่าสาธารณูปโภค ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เดือนตุลาคม 2563 โดยฝ่ายติดตาม
และประเมินผล กองนโยบายและแผน ได้ก าหนดรูปแบบการติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจ าแนก
แหล่งที่มาของงบประมาณท่ีน ามาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย  
  1) งบด าเนินงาน   
  2) งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฯ รายการค่า
จัดการเรียนการสอน 
  3) เงินรายได้ร้อยละ5 ของวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติและร้อยละ 20 จากรายรับค่าหอพัก  
  4) วงเงินเหลือจ่ายที่สถาบันฯจัดสรรเพิ่มเติม  

      โดยให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งรายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ทุกสิ้นเดือน โดยผลการ
เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2563 ของทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีดังนี้ 

                หน่วย : บาท 

รายการ  งบด าเนนิงาน 

งบอดุหนนุ 
โครงการสนบัสนนุ

การ 
จดัการศกึษาฯ 
รายการคา่จดั 

การเรยีนการสอน 

งบอดุหนนุ 
โครงการสนบัสนนุ

การ 
จดัการศกึษาฯ 
รายการคา่จดั 

การเรยีนการสอน 

เงนิรายได ้ รวมทัง้สิน้ 

วงเงนิที่
จดัสรร 

4,007,590.00 5,054,490.00 260,697.00 13,838,325.00 23,161,102.00 

วงเงนิที่
เบกิจา่ย 

1,505,526.64 245,216.45 260,696.51 1,055,669.86 3,067,109.46 

คงเหลอื 2,502,063.36 4,809,273.55 0.49 12,782,655.14 20,093,992.54 

        มติที่ประชุม ให้หน่วยงานในสังกัดเร่งเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ให้ครบจากแหล่ง
งบประมาณท้ัง 3 แหล่งงบประมาณ ได้แก่ งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน และเงินรายได้ 
 

    5.6 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 นายวิชิต  เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามการเบิกจ่ายเงินรายได้

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ 31 ตุลาคม 2563  
โดยแสดง ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ประกอบด้วย    

 - ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต่ ณ 31 ตุลาคม 
2563 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติ    

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ 31 ตุลาคม 2563  
เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติ     

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ 31 ตุลาคม 2563  
เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้



 
 

อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี 2563 โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด 
ประกอบด้วย 

 1. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ 31 ตุลาคม 2563 ทั้งสิ้น 2,693,823.31 บาท 
(สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของกรอบวงเงิน
รายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ 

2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ 31 ตุลาคม 2563 ทั้งสิ้น 2,613,345.92 บาท 
(สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 29.72 จากแผนการเบิก
ใช้จ่ายเงินรายได้ในภาพรวม ช่วงเดือน ตุลาคม 2563 

3. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ 31 ตุลาคม 2563 ทั้งสิ้น 2,613,345.92 บาท 
(สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 2.09 จากกรอบวงเงิน
รายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ 

มติที่ประชุม ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายเงินรายได้ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้
ก าหนด 
  
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)    
   

 - ไม่มี -  
     เลิกประชุม  เวลา 16.30 น. 
 
      นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน    ผู้สรุปการประชุม 
                                                         นายวิชิต   เพ็ชรดี              ผู้ตรวจสรุปการประชมุ 



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3  ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม 
- ไม่มี -  

 



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่เสนอในที่ประชมุทราบ 
      4.1 สรุปผลการเบกิจ่ายงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ.2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 4 ธันวาคม 
2563) 

 



เบกิจา่ย 

รอ้ยละการเบกิจา่ย

เทยีบงบประมาณ

ตาม พรบ.

หนว่ย: ลา้นบาท หนว่ย: ลา้นบาท หนว่ย: รอ้ยละ หนว่ย: ลา้นบาท หนว่ย: รอ้ยละ หนว่ย: ลา้นบาท หนว่ย: ลา้นบาท หนว่ย: รอ้ยละ หนว่ย: ลา้นบาท หนว่ย: รอ้ยละ หนว่ย: ลา้นบาท หนว่ย: รอ้ยละ

รายจา่ยประจ า 814.0725 293.0661 36.00 208.5649 25.62 3.7124 108.4751 13.32 184.5910 22.68 100.0898 12.29

งบบคุลากร 588.5039 211.8614 146.9160 94.1310 15.99 117.7304 52.7850

งบด าเนนิงาน 40.8057 14.6901 15.3615 0.9018 6.2327 15.27 8.4574 9.1288

งบอดุหนนุ 103.3129 37.1926 27.5247 1.9239 6.0447 5.85 31.1479 21.4800

งบรายจา่ยอืน่ 81.4500 29.3220 18.7627 0.8867 2.0667 2.54 27.2553 16.6960

รายจา่ยลงทุน 488.1087 97.6217 20.00 184.6497 37.83 51.3830 32.6785 6.69 64.9432 13.31 151.9712 31.13

- ครภุณัฑ์ 152.1371 30.4274 87.3790 17.3674 2.5715 1.69 27.8559 84.8075

- ทีด่นิส ิง่กอ่สรา้ง 335.9716 67.1943 97.2707 34.0156 30.1070 8.96 37.0873 67.1637

รวม 1,302.1812             416.6980      32.00 393.2146      30.20         55.0954        141.1536      10.84 275.5444      21.16 252.0610      19.36

ผลตา่งระหวา่งเป้าหมายตาม

มาตรการฯ และยอดเบกิจา่ย

ปจัจบุนั

ผลตา่งระหวา่งแผนการ

เบกิจา่ยฯและยอดเบกิจา่ย

ปจัจบุนั

สรปุผลการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564                            

งบรายจา่ย

งบประมาณตาม พรบ.

งบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

เป้าหมายตามมาตรเรง่รดัการใช้

จา่ยงบประมาณรรายจา่ยประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 สะสมถงึ

ไตรมาสที ่1 (ต.ค.-ธ.ค.63)

PO  

ยอดเบกิจา่ย ณ 4 ธ.ค.63
แผนการเบกิจา่ยงบประมาณ

ประจ าปี พ.ศ. 2564  ของ

สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์  

สะสมถงึไตรมาสที ่1 (ต.ค.-ธ.ค.

63)



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   5.1 ติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563) 
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เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีที่

เซ็นสญัญา/

วนัทีล่งนามใน

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบงาน

 หรอืสง่มอบครภุณัฑ์

ตามสญัญา/ใบส ัง่ซือ้ส ัง่

จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวดงานที่

ระบใุนสญัญา / ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน / สง่มอบครภุณัฑ์

(ตามจรงิ)  (13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจรบั

งาน/ตรวจรบัครภุณัฑ ์

(ตามจรงิ) (14)

 มลูคา่ PO คงเหลอื

 ณ 4 ธ.ค.63

 ยอดเบกิจา่ย ณ 

4 ธ.ค.63

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด 

23 พ.ย.2563

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด 

4 ธ.ค.2563

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

จอแอลอดีฉีำยภำพ  ขนำด 4X9 เมตร  พรอ้ม
ระบบเสยีง สถำบนับณัฑติพัฒนศลิป์  ต ำบล
ศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม

1 ชดุ       8,700,000 P 22-29 ก.ค.63
กจิกำรรว่มคำ้
 KING & ICE

                 8,300,000.00 1
ระหวา่งการพจิารณาวนิจิฉัยขอ้อทุธรณ์ของ

คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ฯ (กรมบญัชกีลาง)

ระหวา่งการพจิารณาวนิจิฉัยขอ้อทุธรณ์ของ

คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ฯ (กรมบญัชกีลาง)

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

ระบบแสงไฟเวทแีบบโคม LED  และเครือ่ง
ควบคมุแสง  สถำบนับณัฑติพัฒนศลิป์  ต ำบล
ศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม

1 ชดุ       2,641,400 P 22-30 ก.ค.63

บจก.อะคสูตคิ
 แอนด ์ไลท์
ติง้ ซสิเต็ม 

(ประเทศไทย)

                 1,438,530.00 1
ระหวา่งการพจิารณาวนิจิฉัยขอ้อทุธรณ์ของ

คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ฯ (กรมบญัชกีลาง)
รอลงนามสัญญา (นัดหมายลงนามสัญญา 9 ธ.ค.63)

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

ปรับปรงุหอ้งท ำงำนกลุม่ศลิปวฒันธรรม อำคำร
คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์ชัน้ 11 สถำบนับณัฑติ
พัฒนศลิป์

1 งำน       3,241,800 P 17-25 ส.ค.63 บจก.วงศส์พัด
29 ก.ย.63 - 26 

ม.ค.64
                 3,239,198.47 3

งวดที ่1: 7 พ.ย.63

งวดที ่2: 17 ธ.ค.63

งวดที ่3: 26 ม.ค.64

งวดที ่1: 971,759.5

งวดที ่2: 1,295,679.47

งวดที ่3: 971,759.5

7015185131          3,239,198.47
สง่มอบพืน้ที ่29 ก.ย.63 อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิงำนตำม
สัญญำ

สง่มอบพืน้ที ่29 ก.ย.63 อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิงำนตำม
สัญญำ

คณุะศลิปศกึษำ
รถบสัปรับอำกำศ ขนำด 45 ทีน่ั่ง คณะ
ศลิปศกึษำ   แขวงพระบรมมหำรำชวงั เขตพระ
นคร กรงุเทพมหำนคร

1 คัน       5,898,989 P
17/ม.ิย./

2563  - 3/

ก.ค./2563

2/2563 11 ส.ค.2563
อู ่เชดิชยั 
อตุสำหกรรม

11 ส.ค.2563-7 

ม.ีค.2564
                      5,898,989 1 งวด 7 ก.พ.2564                         5,898,989 7014939805          5,898,989.00

เขำ้ตรวจกำรด ำเนนิงำน ครัง้ที ่2 ในวนัศกุรท์ี ่27 

พ.ย. 2563

เขำ้ตรวจกำรด ำเนนิงำน ครัง้ที ่2 ในวนัศกุรท์ี ่27 พ.ย.

 2563 อยูร่ะหวำ่งกำรนัดตรวจครัง้ที ่3

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

ตดิตัง้มเิตอรไ์ฟฟ้ำใหญ ่คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์
(ศำลำยำ)

1 งำน          366,582 P 022/2563 14/9/2563

หำ้งหุน้สว่ย
จ ำกัด เจรญิ
ทอง อเิล็คทรคิ

14/09/2563 ถงึ 
24/10/2563

                        366,582 1 24/10/2563                            366,582 7015196507 24/10/2563 24/10/2563             366,582.00 ตรวจรับงำนแลว้อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำรลง PO ด ำเนนิสง่เบกิในวนัที ่7 ธันวำคม 2563

วนศ.เชยีงใหม่
กำรแสดงชดุยกรบ วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่ 
  ต ำบลหำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวดั

เชยีงใหม่

1 ชดุ          490,000 P
ผูรั้บจา้งไมส่ง่มอบครภัุณฑภ์ายในก าหนด

แจง้บอกเลกิสัญญา

เตรยีมด าเนนิการประกาศเชญิชวนใหม่

*แจง้บอกเลกิสัญญำ บจก.หอหมัน้เมอืง แลว้ 
เนือ่งจำกไมส่ง่มอบครภัุณฑภ์ำยในก ำหนดของสัญญำ

*ด ำเนนิกำรประกำศประกวดรำคำใหม ่วจิำรณ์ TOR 

และรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุฟ้อนเจงิ วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่    
ต ำบลหำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวดั
เชยีงใหม่

12 ชดุ            75,000 P
ผูรั้บจา้งไมส่ง่มอบครภัุณฑภ์ายในก าหนด

แจง้บอกเลกิสัญญา

เตรยีมด าเนนิการประกาศเชญิชวนใหม่

*แจง้บอกเลกิสัญญำ บจก.หอหมัน้เมอืง แลว้ 
เนือ่งจำกไมส่ง่มอบครภัุณฑภ์ำยในก ำหนดของสัญญำ

*ด ำเนนิกำรประกำศประกวดรำคำใหม ่วจิำรณ์ TOR 

และรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุฟ้อนไต วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่    
ต ำบลหำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวดั
เชยีงใหม่

12 ชดุ            60,000 P
ผูรั้บจา้งไมส่ง่มอบครภัุณฑภ์ายในก าหนด

แจง้บอกเลกิสัญญา

เตรยีมด าเนนิการประกาศเชญิชวนใหม่

*แจง้บอกเลกิสัญญำ บจก.หอหมัน้เมอืง แลว้ 

เนือ่งจำกไมส่ง่มอบครภัุณฑภ์ำยในก ำหนดของสัญญำ

*ด ำเนนิกำรประกำศประกวดรำคำใหม ่วจิำรณ์ TOR 

และรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุฟ้อนผำง วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่    
ต ำบลหำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวดั
เชยีงใหม่

12 ชดุ            74,000 P
ผูรั้บจา้งไมส่ง่มอบครภัุณฑภ์ายในก าหนด

แจง้บอกเลกิสัญญา

เตรยีมด าเนนิการประกาศเชญิชวนใหม่

*แจง้บอกเลกิสัญญำ บจก.หอหมัน้เมอืง แลว้ 
เนือ่งจำกไมส่ง่มอบครภัุณฑภ์ำยในก ำหนดของสัญญำ

*ด ำเนนิกำรประกำศประกวดรำคำใหม ่วจิำรณ์ TOR 

และรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุยนืเครือ่งนำง วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่   
 ต ำบลหำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวดั
เชยีงใหม่

4 ชดุ          200,000 P
ผูรั้บจา้งไมส่ง่มอบครภัุณฑภ์ายในก าหนด

แจง้บอกเลกิสัญญา

เตรยีมด าเนนิการประกาศเชญิชวนใหม่

*แจง้บอกเลกิสัญญำ บจก.หอหมัน้เมอืง แลว้ 
เนือ่งจำกไมส่ง่มอบครภัุณฑภ์ำยในก ำหนดของสัญญำ

*ด ำเนนิกำรประกำศประกวดรำคำใหม ่วจิำรณ์ TOR 

และรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.เชยีงใหม่

กอ่สรำ้งอำคำรวทิยบรกิำร วทิยำลัยนำฏศลิป
เชยีงใหม ่ต ำบลหำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่
จังหวดัเชยีงใหม ่งบประมำณทัง้สิน้ 57,700,000

 บำท
ปี 2563 ผกูพันงบประมำณ 11,540,000  บำท
ปี 2564 ผกูพันงบประมำณ  46,160,000 บำท

1 หลัง       8,655,000 P 10/2563 31/7/2563

หำ้งหุน้สว่น
จ ำกัด วงค์
ทพิย์

1 ส.ค. 2563-  29

 ก.ย. 2564

 27,000,000

ปี 2563 ผกูพันงบประมำณ
 8,655,000  บำท
ปี 2564 ผกูพันงบประมำณ
  18,345,000 บำท

12

งวดที ่1: 9 ต.ค. 63

งวดที ่2: 23 พ.ย. 63

งวดที ่3: 7 ม.ค. 64

งวดที ่4: 21 ก.พ. 64

งวดที ่5: 23 ม.ีค 64

งวดที ่6: 22 เม.ย. 64

งวดที ่7: 21 พ.ค.64

งวดที ่8: 20 ม.ิย.64

งวดที ่9: 20 ก.ค.64

งวดที ่10: 19 ส.ค.64

งวดที ่11: 8 ก.ย.64

งวดที ่12: 29 ก.ย.64

งวดที ่1: 1,890,000

งวดที ่2: 1,890,000

งวดที ่3: 1,890,000

งวดที ่4: 1,890,000

งวดที ่5: 2,160,000

งวดที ่6: 2,160,000

งวดที ่7: 2,160,000

งวดที ่8: 2,430,000

งวดที ่9: 2,430,000

งวดที ่10: 2,700,000

งวดที ่11: 2,700,000

งวดที ่12: 2,700,000

7014871128          8,655,000.00
อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำรกอ่สรำ้งงวดที ่1 

คำดวำ่จะสง่มอบไดภ้ำยในเดอืนพฤศจกิำยน 2563

อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำรกอ่สรำ้งงวดที ่1 

คำดวำ่จะสง่มอบไดภ้ำยในเดอืนธันวำคม 2563

วนศ.

นครศรธีรรมรำช

ปรับปรงุหอ้งประชมุอำคำรวทิยบรกิำร วทิยำลัย
นำฏศลิปนครศรธีรรมรำช  ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอ
เมอืงนครศรธีรรมรำช จังหวดันครศรธีรรมรำช

1 แหง่       3,739,000 P 2-8 เม.ย. 63 11/2563 17-เม.ย.-63
หจก.ปันรัก 
คอนสตรัคชัน่

 27 เม.ย. -23 

เม.ย. 63
3,739,000..00

งวดที ่1: 15 ม.ิย. 63

งวดที ่2: 4 ส.ค. 63

งวดที ่3: 23 ก.ย. 63

งวดที ่1: 1,121,700.00

งวดที ่2: 1,121,700.00

งวดที ่3: 1,494,600.00

7014366933          3,739,000.00

อยูใ่นขัน้ตอนแจง้ใหผู้รั้บจำ้งด ำเนนิกำรตำมรปูแบบ
รำยกำรทีป่รับปรงุซีง่เป็นงำนงวดที ่1  เนือ่งจำกวำ่
เป็นกำรปรับปรงุหอ้งประชมุเดมิและตอ่เตมิอำคำร

เพิม่เตมิ เมือ่ผูรั้บจำ้งเขำ้ด ำเนนิกำรไมส่ำมำรถ
ด ำเนนิกำรตำมรปูแบบไดเ้นือ่งจำกพืน้ทีจ่รงิกับ
รปูแบบไมต่รงกัน และมฐีำนรำกของอำคำรเดมิอยู่
ดว้ยจงึท ำใหต้อ้งปรับเปลีย่นรปูแบบเพือ่ให ้
สำมำรถด ำเนนิกำรได ้ซึง่เนือ้งำนดังกลำ่วอยูใ่น
งวดงำนที ่1 ขณะไดรั้บรปูแบบรำยกำรทีป่รับเปลีย่น
 เรยีบรอ้ยแลว้ และไดแ้จง้ใหผู้รั้บจำ้งด ำเนนิกำร
กอ่สรำ้งตำมรปูแบบทีป่รับเปลีย่น ซึง่สัญญำสิน้สดุ
วนัที ่23 กันยำยน 2563 แตเ่นือ่งจำกรปูแบบที่
ปรับเปลีย่นเพืง่ไดม้ำตอนใกลจ้ะหมดสัญญำแลว้ 

คณะกรรมกำรฯ จงึไมส่ำมำรถพจิำรณำขยำยเวลำ
ใหไ้ด ้ซึง่คณะกรรมกำรฯ จะพจิำรณำเป็นลดหรอื
งดคำ่ปรับตอ่ไป ขณะนีว้ทิยำลัยฯ ไดจั้ดท ำเป็น
หนังสอืแจง้ใหผู้รั้บจำ้งเรง่ด ำเนนิกำร

อยูใ่นขัน้ตอนผูรั้บจำ้งก ำลังเรง่ด ำเนนิกำรตำมรปูแบบ
รำยกำรทีป่รับปรงุซีง่เป็นงำนงวดที ่1 ( เนือ่งจำกวำ่
เป็นกำรปรับปรงุหอ้งประชมุเดมิและตอ่เตมิอำคำร
เพิม่เตมิ เมือ่ผูรั้บจำ้งเขำ้ด ำเนนิกำรไมส่ำมำรถ
ด ำเนนิกำรตำมรปูแบบไดเ้นือ่งจำกพืน้ทีจ่รงิกับ
รปูแบบไมต่รงกัน และมฐีำนรำกของอำคำรเดมิอยู่
ดว้ยจงึท ำใหต้อ้งปรับเปลีย่นรปูแบบเพือ่ใหส้ำมำรถ
ด ำเนนิกำรได ้ซึง่เนือ้งำนดังกลำ่วอยูใ่นงวดงำนที ่1 

ซึง่สัญญำสิน้สดุวนัที ่23 กันยำยน 2563 แต่
เนือ่งจำกรปูแบบทีป่รับเปลีย่นเพืง่ไดม้ำตอนใกลจ้ะ

หมดสัญญำแลว้)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช

ปรับปรงุอำคำรเรยีน 1 เพือ่เป็นหอ้งเก็บพัสด ุ

วทิยำลัยนำฏศลิปนครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื 
อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช จังหวดั
นครศรธีรรมรำช

1 แหง่       3,082,000 P
26 ก.พ.-9 

ม.ีค. 63
9/2563 17-เม.ย.-63

หจก.ว.ีเอส.ซ.ี

 กำรโยธำ
 27 เม.ย.63 -10 

ธ.ค. 63
3,082,000.00 2

งวดที ่1 : 29 พ.ค. 63     

งวดที ่2 : 10 ธ.ค. 63

งวดที ่1: 1,232,800.00

งวดที ่2: 1,849,200.00
7014366927          3,082,000.00

อยูใ่นขัน้ตอนกำรด ำเนนิกำรตำมสัญญำงวดที ่1 

เนือ่งจำกฐำนรำกไมส่ำมำรถด ำเนนิกำรรำกไดฐ้ำน
รำกอยูต่รงบอ่เกรอะ จ ำนวน 2 จดุ จงึมคีวำม
จ ำเป็นตอ้งปรับเปลีย่นรปูแบบ ขณะนีผู้รั้บจำ้งก ำลัง

ด ำเนนิกำรตำมรปูแบบทีป่รับเปลีย่น สัญญำสิน้สดุ
วนัที ่23 กันยำยน 2563 และคณะกรรมกำรฯ ไดม้ี
มตใิหข้ยำยเวลำในกำรด ำเนนิกำรกอ่สรำ้งให ้
ตัง้แตว่นัที ่24 กันยำยน 2563 ถงึวนัที ่10 ธันวำคม
 2563 รวมเป็นเวลำ 78 วนั

อยูใ่นขัน้ตอนกำรด ำเนนิกำรตำมสัญญำงวดที ่1 

เนือ่งจำกฐำนรำกไมส่ำมำรถด ำเนนิกำรรำกไดฐ้ำน
รำกอยูต่รงบอ่เกรอะ จ ำนวน 2 จดุ จงึมคีวำม
จ ำเป็นตอ้งปรับเปลีย่นรปูแบบ ขณะนีผู้รั้บจำ้งก ำลัง

ด ำเนนิกำรตำมรปูแบบทีป่รับเปลีย่น สัญญำสิน้สดุ
วนัที ่23 กันยำยน 2563 และคณะกรรมกำรฯ ไดม้มีติ
ใหข้ยำยเวลำในกำรด ำเนนิกำรกอ่สรำ้งให ้ตัง้แตว่นัที่
 24 กันยำยน 2563 ถงึวนัที ่10 ธันวำคม 2563 รวม
เป็นเวลำ 78 วนั ขณะนีว้ทิยำลัยฯ ไดท้ ำหนังสอืแจง้
ใหเ้รง่ด ำเนนิกำร

วนศ.

นครศรธีรรมรำช

กอ่สรำ้งเวทกีลำงแจง้ วทิยำลัยนำฏศลิป
นครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวดันครศรธีรรมรำช

1 เวที       1,724,000 P
20-25 ม.ีค. 

63
11/2563 17-เม.ย.-63

หจก.นครซ ้

งฮวด
18 เม.ย. - 9 ก.ย.

 63
1,724,000.00 1 9-ก.ย.-63 1,724,000.00 7014366930          1,724,000.00

อยูใ่นขัน้ตอนผูรั้บจำ้งก ำลังด ำเนนิกำรกอ่สรำ้งตำม
รปูแบบรำยกำร สัญญำสิน้สดุแลว้ตัง้แตว่นัที ่15 

ส.ค. 63 แตค่ณะกรรมกำรฯ มมีตใิหข้ยำยเวลำให ้
จนถงึวนัที ่9 ก.ย. 63 ขณะนีผู้รั้บจำ้งก ำลัง

ด ำเนนิกำร และวทิยำลัยฯ ไดส้ทิธิก์ำรเรยีกคำ่ปรับ

อยูใ่นขัน้ตอนผูรั้บจำ้งก ำลังด ำเนนิกำรกอ่สรำ้งตำม
รปูแบบรำยกำร สัญญำสิน้สดุแลว้ตัง้แตว่นัที ่15 ส.ค.

 63 แตค่ณะกรรมกำรฯ มมีตใิหข้ยำยเวลำใหจ้นถงึ
วนัที ่9 ก.ย. 63 ขณะนีผู้รั้บจำ้งก ำลังด ำเนนิกำร และ

วทิยำลัยฯ ไดส้ทิธิก์ำรเรยีกคำ่ปรับ
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เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีที่

เซ็นสญัญา/

วนัทีล่งนามใน

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบงาน

 หรอืสง่มอบครภุณัฑ์

ตามสญัญา/ใบส ัง่ซือ้ส ัง่

จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวดงานที่

ระบใุนสญัญา / ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน / สง่มอบครภุณัฑ์

(ตามจรงิ)  (13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจรบั

งาน/ตรวจรบัครภุณัฑ ์

(ตามจรงิ) (14)

 มลูคา่ PO คงเหลอื

 ณ 4 ธ.ค.63

 ยอดเบกิจา่ย ณ 

4 ธ.ค.63

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด 

23 พ.ย.2563

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด 

4 ธ.ค.2563

วนศ.รอ้ยเอ็ด
วงโยธวำทติ  วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด   ต ำบล
ในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวดัรอ้ยเอ็ด

1 วง       4,835,400 ✓ 19 ก.พ. 63 EB07/2563 11 ก.ย.63
หจก.เอเชยี
มวิสคิ (2518)

11 ก.ย.63 - 9 

ม.ค.64
                      4,800,000 1 9 ม.ค.64                         4,800,000 7015124559          4,800,000.00  - อยูใ่นขัน้ตอนบรหิำรสัญญำ รอกำรสง่มอบ

 - รอกำรสง่มอบภำยใน 9 ม.ค.64 (คณะกรรมกำรฯมี
มตขิยำยเวลำกำรสง่มอบจ ำนวน 60 วนั จำก 10 พ.ย.

2563 เป็นวนัท ี9 ม.ค.2564)

วนศ.รอ้ยเอ็ด
กอ่สรำ้งเวทกีลำงแจง้ วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด
 ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวดั
รอ้ยเอ็ด

1 เวที       1,527,800 ✓ 28 ม.ีค. 63 EB05/2563 17 เม.ย.63
หจก.ไอรซิ 
เอนจเินียริง่

17 เม.ย.63-14 

ส.ค.63
                      1,527,800 3

งวดที ่1: 31 พ.ค. 63 

งวดที ่2: 15 ก.ค. 63 

งวดที ่3: 14 ส.ค. 63

 งวดที ่1: 534,730 

งวดที ่2: 534,730 

งวดที ่3: 458,340

7014408512
งวดที ่1: 24 ก.ค. 63

งวดที ่2: 13 พ.ย. 63

งวดที ่1: 3 ส.ค. 63

งวดที ่2: 18 พ.ย. 63
            458,340.00       1,069,460.00

 - อยูใ่นขัน้ตอนบรหิำรสัญญำ รอกำรสง่มอบ งวดที่
 3

 - รอกำรสง่มอบงวดที ่3 ในวนัที ่9 ธันวำคม 2563 

(รำยกำรนีว้ทิยำลัยแจง้สงวนสทิธิค์ำ่ปรับไปยังผู ้
รับจำ้งเรยีบรอ้ย เมือ่วนัที ่14 ส.ค.63)

วนศ.สโุขทัย

กอ่สรำ้งอำคำรเก็บเครือ่งแตง่กำยโขนละคร 
เครือ่งดนตร ีวสัดอุปุกรณ์ประกอบ
กำรแสดง วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบลบำ้น
กลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวดัสโุขทัย

1 หลัง     12,498,000 P  - สจ.01/2563 27 มคี.63
บรษัิทอรณุดษิ
เอ็นจเิน๊ยจ ำกัด

27 มคี.63 - 21 

มค.64
                    12,498,000 8 ม.ค. 43

งวดที ่1: 26 พค.63

งวดที ่2: 25 ก.ค.63   

งวดที ่3: 24 ส.ค.63   

งวดที ่4: 23 ก.ย.63    

งวดที ่5: 23 ต.ค.63    

งวดที ่6: 22 พ.ย.63    

งวดที ่7: 22 ธ.ค.63

งวดที ่8: 21 ม.ค.64

งวดที ่1: 1,124,820 

งวดที ่2: 999,840  

งวดที ่3: 1,249,800 

งวดที ่4: 1,249,800  

งวดที ่5: 1,249,800  

งวดที ่6: 1,874,700  

งวดที ่7: 2,249,640  

งวดที ่8: 2,499,600

7014314588 งวดที ่1: 3 ธ.ค.63 งวดที ่1: 3 ธ.ค.63        12,498,000.00

เนือ่งจำกผูรั้บจำ้งไดด้ ำเนนิกำรตอกเสำเข็มเยือ้ง
หนีศ้นูยท์ ำใหว้ศิวกรผูก้ ำหนดรปูแบบ/ผูต้รวจกำร
จำ้ง เกรงวำ่จะรับน ้ำหนักตัวอำคำรไมไ่ดด้เีทำ่ทีค่วร
 ท ำใหผู้รั้บจำ้งด ำเนนิกำรปรับโดยกำรตอกเสำเข็ม
เพิม่บรเิวณใตค้ำนทีม่กีำรเยือ้งหนีศ้นูยข์องเสำเข็ม
 ซึง่ขณะนีผู้รั้บจำ้งไดด้ ำเนนิกำรแลว้เสร็จและ
สำมำรถด ำเนนิกำรตำมรำยละเอยีดงวดงำนงวดที ่1
 ไดค้ำดจะด ำเนนิกำรสง่งวดงำนงวดที ่1 ไดภ้ำยใน

กลำงเดอืน ธันวำคม 2563

สง่งวดงำนที1่ เมือ่วนัที ่3 ธันวำคม 2563 /ตรวจรับ 
วนัที ่3 ธันวำคม 2563

วนศ.กำฬสนิธุ์
ชดุทศกัณฑ ์วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์   
ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวดั
กำฬสนิธุ์

1 ชดุ            80,000 P ส54/2563 29-เม.ย.-63

หำ้งหุน่สว่น
สำมัญธณ
ทรัพยด์นตรี

29 เม.ย.63 ถงึ 
26 ส.ค.63

                          80,000 1 งวด 26-ส.ค.-63                             80,000 7014443556 6-ต.ค.-63 6-ต.ค.-63                    80,000   อยูใ่นขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย
 ยังไมส่ำมำรถเบกิจำ่ยได ้เนือ่งจำกเลขประจ ำตัวผู ้
เสยีภำษีไมถู่กตอ้ง วทิยำลัยก ำลังตดิตอ่
กรมบญัชกีลำง เพือ่แกไ้ขขอ้มลู

วนศ.กำฬสนิธุ์
ชดุมโนรำห ์วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์   
ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวดั
กำฬสนิธุ์

7 ชดุ          350,000 P ส54/2563 29-เม.ย.-63

หำ้งหุน่สว่น
สำมัญธณ
ทรัพยด์นตรี

29 เม.ย.63 ถงึ 
26 ส.ค.63

                        350,000 1 งวด 26-ส.ค.-63                            350,000 7014443556 6-ต.ค.-63 6-ต.ค.-63             350,000.00   อยูใ่นขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย
 ยังไมส่ำมำรถเบกิจำ่ยได ้เนือ่งจำกเลขประจ ำตัวผู ้
เสยีภำษีไมถู่กตอ้ง วทิยำลัยก ำลังตดิตอ่
กรมบญัชกีลำง เพือ่แกไ้ขขอ้มลู

วนศ.กำฬสนิธุ์
ชดุระบ ำไก ่วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์   ต ำบล
กำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวดักำฬสนิธุ์

8 ชดุ            56,000 P ส54/2563 29-เม.ย.-63

หำ้งหุน่สว่น
สำมัญธณ
ทรัพยด์นตรี

29 เม.ย.63 ถงึ 
26 ส.ค.63

                          56,000 1 งวด 26-ส.ค.-63                             56,000 7014443556 6-ต.ค.-63 6-ต.ค.-63               56,000.00   อยูใ่นขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย
 ยังไมส่ำมำรถเบกิจำ่ยได ้เนือ่งจำกเลขประจ ำตัวผู ้
เสยีภำษีไมถู่กตอ้ง วทิยำลัยก ำลังตดิตอ่
กรมบญัชกีลำง เพือ่แกไ้ขขอ้มลู

วนศ.กำฬสนิธุ์
ชดุเสนำยักษ์ (ศรีษะยักษ์โลน้) วทิยำลัยนำฏ
ศลิปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืง
กำฬสนิธุ ์จังหวดักำฬสนิธุ์

4 ชดุ          200,000 P ส54/2563 29-เม.ย.-63

หำ้งหุน่สว่น
สำมัญธณ
ทรัพยด์นตรี

29 เม.ย.63 ถงึ 
26 ส.ค.63

                        200,000 1 งวด 26-ส.ค.-63                            200,000 7014443556 6-ต.ค.-63 6-ต.ค.-63             200,000.00   อยูใ่นขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย
 ยังไมส่ำมำรถเบกิจำ่ยได ้เนือ่งจำกเลขประจ ำตัวผู ้
เสยีภำษีไมถู่กตอ้ง วทิยำลัยก ำลังตดิตอ่
กรมบญัชกีลำง เพือ่แกไ้ขขอ้มลู

วนศ.กำฬสนิธุ์
ชดุเสนำลงิ วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์   ต ำบล
กำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวดักำฬสนิธุ์

4 ชดุ          200,000 P ส54/2563 29-เม.ย.-63

หำ้งหุน่สว่น

สำมัญธณ
ทรัพยด์นตรี

29 เม.ย.63 ถงึ 
26 ส.ค.63

                        200,000 1 งวด 26-ส.ค.-63                            200,000 7014443556 26-ส.ค.-63 26-ส.ค.-63             200,000.00   อยูใ่นขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

 ยังไมส่ำมำรถเบกิจำ่ยได ้เนือ่งจำกเลขประจ ำตัวผู ้

เสยีภำษีไมถู่กตอ้ง วทิยำลัยก ำลังตดิตอ่
กรมบญัชกีลำง เพือ่แกไ้ขขอ้มลู

วนศ.กำฬสนิธุ์
ชดุหมอล ำชำย วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์   
ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวดั
กำฬสนิธุ์

12 ชดุ          354,000 P ส54/2563 29-เม.ย.-63

หำ้งหุน่สว่น
สำมัญธณ
ทรัพยด์นตรี

29 เม.ย.63 ถงึ 
26 ส.ค.63

                        354,000 1 งวด 26-ส.ค.-63                            354,000 7014443556 6-ต.ค.-63 6-ต.ค.-63             354,000.00   อยูใ่นขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย
 ยังไมส่ำมำรถเบกิจำ่ยได ้เนือ่งจำกเลขประจ ำตัวผู ้
เสยีภำษีไมถู่กตอ้ง วทิยำลัยก ำลังตดิตอ่
กรมบญัชกีลำง เพือ่แกไ้ขขอ้มลู

วนศ.กำฬสนิธุ์
ชดุหมอล ำหญงิ วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์   
ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวดั

กำฬสนิธุ์

12 ชดุ          294,000 P ส54/2563 29-เม.ย.-63

หำ้งหุน่สว่น
สำมัญธณ

ทรัพยด์นตรี

29 เม.ย.63 ถงึ 
26 ส.ค.63

                        294,000 1 งวด 26-ส.ค.-63                            294,000 7014443556 26-ส.ค.-63 26-ส.ค.-63             294,000.00   อยูใ่นขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย
 ยังไมส่ำมำรถเบกิจำ่ยได ้เนือ่งจำกเลขประจ ำตัวผู ้
เสยีภำษีไมถู่กตอ้ง วทิยำลัยก ำลังตดิตอ่

กรมบญัชกีลำง เพือ่แกไ้ขขอ้มลู

วนศ.กำฬสนิธุ์
เครือ่งรำชปูโภค วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์   
ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวดั
กำฬสนิธุ์

1 ชดุ            35,000 P ส54/2563 29-เม.ย.-63

หำ้งหุน่สว่น
สำมัญธณ
ทรัพยด์นตรี

29 เม.ย.63 ถงึ 
26 ส.ค.63

                          35,000 1 งวด 26-ส.ค.-63                             35,000 7014443556 26-ส.ค.-63 26-ส.ค.-63               35,000.00   อยูใ่นขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย
 ยังไมส่ำมำรถเบกิจำ่ยได ้เนือ่งจำกเลขประจ ำตัวผู ้
เสยีภำษีไมถู่กตอ้ง วทิยำลัยก ำลังตดิตอ่
กรมบญัชกีลำง เพือ่แกไ้ขขอ้มลู

วนศ.กำฬสนิธุ์
ชดุนำง (ร ำฉุยฉำยกิง่ไมเ้งนิทอง) วทิยำลัยนำฏ
ศลิปกำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืง
กำฬสนิธุ ์จังหวดักำฬสนิธุ์

6 ชดุ          294,000 P ส54/2563 29-เม.ย.-63

หำ้งหุน่สว่น
สำมัญธณ
ทรัพยด์นตรี

29 เม.ย.63 ถงึ 
26 ส.ค.63

                        294,000 1 งวด 26-ส.ค.-63                            294,000 7014443556 6-ต.ค.-63 6-ต.ค.-63             294,000.00   อยูใ่นขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย
 ยังไมส่ำมำรถเบกิจำ่ยได ้เนือ่งจำกเลขประจ ำตัวผู ้
เสยีภำษีไมถู่กตอ้ง วทิยำลัยก ำลังตดิตอ่
กรมบญัชกีลำง เพือ่แกไ้ขขอ้มลู

วนศ.กำฬสนิธุ์
ชดุพระแขนยำว(ร ำปะเลง) วทิยำลัยนำฏศลิป
กำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ์
 จังหวดักำฬสนิธุ์

8 ชดุ          600,000 P ส54/2563 29-เม.ย.-63

หำ้งหุน่สว่น
สำมัญธณ
ทรัพยด์นตรี

29 เม.ย.63 ถงึ 
26 ส.ค.63

                        600,000 1 งวด 26-ส.ค.-63                            600,000 7014443556 26-ส.ค.-63 26-ส.ค.-63             600,000.00   อยูใ่นขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย
 ยังไมส่ำมำรถเบกิจำ่ยได ้เนือ่งจำกเลขประจ ำตัวผู ้
เสยีภำษีไมถู่กตอ้ง วทิยำลัยก ำลังตดิตอ่
กรมบญัชกีลำง เพือ่แกไ้ขขอ้มลู

วนศ.กำฬสนิธุ์
ชดุพระแขนสัน้(พระลอ) วทิยำลัยนำฏศลิป
กำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ์
 จังหวดักำฬสนิธุ์

1 ชดุ            60,000 P ส54/2563 29-เม.ย.-63

หำ้งหุน่สว่น
สำมัญธณ
ทรัพยด์นตรี

29 เม.ย.63 ถงึ 
26 ส.ค.63

                          60,000 1 งวด 26-ส.ค.-63                             60,000 7014443556 6-ต.ค.-63 6-ต.ค.-63               60,000.00   อยูใ่นขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย
 ยังไมส่ำมำรถเบกิจำ่ยได ้เนือ่งจำกเลขประจ ำตัวผู ้
เสยีภำษีไมถู่กตอ้ง วทิยำลัยก ำลังตดิตอ่
กรมบญัชกีลำง เพือ่แกไ้ขขอ้มลู

วนศ.กำฬสนิธุ์

เตยีงแดงใหญ ่วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์   

ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวดั
กำฬสนิธุ์

2 หน่วย            30,000 P ส54/2563 29-เม.ย.-63

หำ้งหุน่สว่น

สำมัญธณ
ทรัพยด์นตรี

29 เม.ย.63 ถงึ 
26 ส.ค.63

                          30,000 1 งวด 26-ส.ค.-63                             30,000 7014443556 6-ต.ค.-63 6-ต.ค.-63               30,000.00   อยูใ่นขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

 ยังไมส่ำมำรถเบกิจำ่ยได ้เนือ่งจำกเลขประจ ำตัวผู ้

เสยีภำษีไมถู่กตอ้ง วทิยำลัยก ำลังตดิตอ่
กรมบญัชกีลำง เพือ่แกไ้ขขอ้มลู

วนศ.กำฬสนิธุ์
พระขรรคโ์ลหะ(แบบปิดลำย) วทิยำลัยนำฏศลิป
กำฬสนิธุ ์   ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ์
 จังหวดักำฬสนิธุ์

6 เลม่            18,000 P ส54/2563 29-เม.ย.-63

หำ้งหุน่สว่น
สำมัญธณ
ทรัพยด์นตรี

29 เม.ย.63 ถงึ 
26 ส.ค.63

                          18,000 1 งวด 26-ส.ค.-63                             18,000 7014443556 26-ส.ค.-63 26-ส.ค.-63               18,000.00   อยูใ่นขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย
 ยังไมส่ำมำรถเบกิจำ่ยได ้เนือ่งจำกเลขประจ ำตัวผู ้
เสยีภำษีไมถู่กตอ้ง วทิยำลัยก ำลังตดิตอ่
กรมบญัชกีลำง เพือ่แกไ้ขขอ้มลู

วนศ.กำฬสนิธุ์
มำ้แผง พรอ้มแส ้วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์   
ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวดั

กำฬสนิธุ์

12 หน่วย            30,000 P ส54/2563 29-เม.ย.-63

หำ้งหุน่สว่น
สำมัญธณ

ทรัพยด์นตรี

29 เม.ย.63 ถงึ 

26 ส.ค.63
                          30,000 1 งวด 26-ส.ค.-63                             30,000 7014443556 26-ส.ค.-63 26-ส.ค.-63               30,000.00   อยูใ่นขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

 ยังไมส่ำมำรถเบกิจำ่ยได ้เนือ่งจำกเลขประจ ำตัวผู ้
เสยีภำษีไมถู่กตอ้ง วทิยำลัยก ำลังตดิตอ่

กรมบญัชกีลำง เพือ่แกไ้ขขอ้มลู

วนศ.กำฬสนิธุ์
รัดเกลำ้ยอด (ลงรักปิดทองแทป้ระดับเพชร
เทยีม) วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ ต ำบล
กำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวดักำฬสนิธุ์

8 ชดุ          176,000 P ส54/2563 29-เม.ย.-63

หำ้งหุน่สว่น
สำมัญธณ
ทรัพยด์นตรี

29 เม.ย.63 ถงึ 
26 ส.ค.63

                        176,000 1 งวด 26-ส.ค.-63                            176,000 7014443556 6-ต.ค.-63 6-ต.ค.-63             176,000.00   อยูใ่นขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย
 ยังไมส่ำมำรถเบกิจำ่ยได ้เนือ่งจำกเลขประจ ำตัวผู ้
เสยีภำษีไมถู่กตอ้ง วทิยำลัยก ำลังตดิตอ่
กรมบญัชกีลำง เพือ่แกไ้ขขอ้มลู

วนศ.กำฬสนิธุ์
หอก  วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์   ต ำบล
กำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวดักำฬสนิธุ์

30 เลม่            42,000 P ส54/2563 29-เม.ย.-63

หำ้งหุน่สว่น
สำมัญธณ
ทรัพยด์นตรี

29 เม.ย.63 ถงึ 
26 ส.ค.63

                          42,000 1 งวด 26-ส.ค.-63                             42,000 7014443556 26-ส.ค.-63 26-ส.ค.-63               42,000.00   อยูใ่นขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย
 ยังไมส่ำมำรถเบกิจำ่ยได ้เนือ่งจำกเลขประจ ำตัวผู ้
เสยีภำษีไมถู่กตอ้ง วทิยำลัยก ำลังตดิตอ่
กรมบญัชกีลำง เพือ่แกไ้ขขอ้มลู

วนศ.กำฬสนิธุ์
กอ่สรำ้งอำคำรชดุ (บำ้นพักคร)ู ขนำด 12 ยนูติ 
วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์
อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวดักำฬสนิธุ์

1 แหง่     14,946,400 P ป01/2563 1-พ.ค.-63
บ.รอ้ยเอ็ด 
แลนด ์จ ำกัด

1 พ.ค.63 ถงึ 10 

ม.ีค.64
                    14,946,200 10 งวด

งวดที ่1: 14 ม.ิย.63

งวดที ่2: 14 ก.ค.63  

งวดที ่3: 13 ส.ค.63

งวดที ่4: 13 ก.ย.63

งวดที ่5: 13 ต.ค.63

งวดที ่6: 12 พ.ย.63

งวดที ่7: 12 ธ.ค.63

งวดที ่8: 11 ม.ค.64

งวดที ่9: 10 ก.พ.64

งวดที ่10 :10 ม.ีค.64

งวดที ่1: 1,494,620  

งวดที ่2: 1,494,620  

งวดที ่3: 1,494,620   

งวดที ่4: 1,494,620

งวดที ่5: 1,494,620

งวดที ่6: 1,494,620

งวดที ่7: 1,494,620

งวดที ่8: 1,494,620

งวดที ่9: 1,494,620

งวดที ่10: 1,494,620

7014459339
งวดที ่1:4 ส.ค.63    

งวดที ่2:14 ก.ย.63

งวดที ่1:10 ส.ค.63   

งวดที ่1:24 ก.ย.63
       11,957,120.00       2,989,080.00

อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำรงวดที ่3 ตแีบบเทคำนชัน้ 3 

อำคำรบำ้นพักคร ู12 ยนูติ
ผูรั้บจำ้งสง่งำนงวดที ่3 วนัที ่30 พ.ย.63

วนศ.กำฬสนิธุ์
ซอ่มแซมปรับปรงุรัว้พรอ้มป้ำย วทิยำลัยนำฏ
ศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืง
กำฬสนิธุ ์จังหวดักำฬสนิธุ์

1 แหง่       5,011,300 P ป03/2563 29-เม.ย.-63

บ.กลำ้บญุม ี
วศิวกรรม 
จ ำกัด

29 เม.ย.63 ถงึ 
23 ม.ค.64

                      5,011,300 5 งวด

งวดที ่1: 14 ม.ิย.63  

งวดที ่2: 14 ก.ค.63  

งวดที ่3: 13 ส.ค.63  

งวดที ่4: 13 ก.ย.63

งวดที ่5: 13 ต.ค.63

 งวดที ่1: 1,252,825  

งวดที ่2: 1,252,825  

งวดที ่3: 1,002,260   

งวดที ่4: 1,002,260 

งวดที ่5: 501,130

7014441080
งวดที ่1:3 ส.ค.63 

งวดที ่2: 6 พ.ย.63

งวดที ่1:10 ส.ค.63

งวดที ่2: 6 พ.ย.63
         2,505,650.00       2,505,650.00 อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำรเบกิจำ่ยงวดที ่2

เบกิจำ่ยงวดที ่2 เรยีบรอ้ยแลว้ (3 ธ.ค.63)  ผูรั้บจำ้ง
สง่งำนงวดที ่3 (4 ธ.ค.63) บดันีก้ำรกอ่สรำ้งไดห้มด
สัญญำแลว้ เมือ่วนัที ่ 25 ต.ค.63 ผูรั้บจำ้งไดข้อขำย
สัญญำจำ้ง และคณะกรรมกำรตรวจรับมมีตขิยำย
สัญญำ 90 วนั เนือ่งจำกสถำนกำรณ์สถำนกำรณ์โค
วทิ 19 และปัญหำอปุสรรคในกำรท ำงำนดำ้นทีต่ดิกับ
หอพักพยำบำลเนือ่งกำจำกพังทลำยของทอ่ระบำย
น ้ำท ำใหบ้ำงจดุไมส่ำมำรถกอ่สรำ้งไดก้อ่ใหเ้กดิ
ควำมลำ่ชำ้
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เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีที่

เซ็นสญัญา/

วนัทีล่งนามใน

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบงาน

 หรอืสง่มอบครภุณัฑ์

ตามสญัญา/ใบส ัง่ซือ้ส ัง่

จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวดงานที่

ระบใุนสญัญา / ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน / สง่มอบครภุณัฑ์

(ตามจรงิ)  (13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจรบั

งาน/ตรวจรบัครภุณัฑ ์

(ตามจรงิ) (14)

 มลูคา่ PO คงเหลอื

 ณ 4 ธ.ค.63

 ยอดเบกิจา่ย ณ 

4 ธ.ค.63

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด 

23 พ.ย.2563

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด 

4 ธ.ค.2563

วนศ.จันทบรุี
กอ่สรำ้งเวทกีลำงแจง้ วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ี
 ต ำบลวดัใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวดัจันทบรุี

1 เวที       1,800,000 P กอ.3/2563 3-เม.ย.-63

หำ้งหุน้สว่น
จ ำกัด พรีพ
ลกำรชำ่ง

03/04/2563และ
01/08/2563

                      1,800,000 3 งวด
งวดที ่1: 13 พ.ค. 63  

งวดที ่2: 22  ม.ิย. 63 

งวดที ่3: 1 ส.ค. 63

 งวดที ่1 : 540,000            

งวดที ่2 :  540,000           

งวดที ่3 : 720,000

7014275763
งวดที ่1 : 26 ส.ค 63    

 งวดที ่2 : 10 ก.ย. 63

งวดที ่1 : 26 ส.ค 63    

งวดที ่2 :  11 ก.ย. 63
                 720,000       1,080,000.00

เบกิจำ่ยเงนิงวดงำนที ่1-2 เรยีบรอ้บแลว้              
  ขณะนีอ้ยยูร่ะหวำ่งปฏบิตังิำนในงวดงำนที ่3 ผูรั้บ
จำ้งแจง้วำ่จะสง่มอบงำนงวดที ่3 (งวดสดุทำ้ย) 

ภำยในวนัทีเ่ดอืนธันวำคม 63

เบกิจำ่ยเงนิงวดงำนที ่1-2 เรยีบรอ้ยแลว้ ขณะนีอ้ยู่
ระหวำ่งปฏบิตังิำนในงวดงำนที ่3 ผูรั้บจำ้งแจง้วำ่จะ
สง่มอบงำนงวดที ่3 (งวดสดุทำ้ย) ภำยเดอืนธันวำคม
 63 (รำยกำรนีว้ทิยำลัยขอแจง้สงวนสทิธิค์ำ่ปรับกับผู ้
รับจำ้งเรยีบรอ้ยแลว้)

วนศ.จันทบรุี ปรับปรงุซอ่มแซมรำ้นคำ้โรงอำหำร 1 งำน          490,000 P จ136/2563 28-ก.ย.-63
นำยพภิพ สขุิ
โต

29/09/2563และ
27/11/2563

                        490,000 2 งวด
งวดที ่1: 28 ต.ค. 63  

งวดที ่2: 27  พ.ย. 63 
 งวดที ่1 : 245,000            

งวดที ่2 :  245,000
7015237582

งวดที ่1 : 28 ต.ค. 63

งวดที ่2: 26  พ.ย. 63

งวดที ่1 : 30 ต.ค. 63 

งวดที ่2 : 2  ธ.ค 63
                 245,000          245,000.00

เบกิจำ่นเงนิงวดงำ่นที ่1 เรยีบรอ้ยแลว้ ขณะนีอ้ยู่
ระหวำ่งปฏบิตังิำนในงวดงำนที ่2 คำดวำ่จะสง่มอบ
งำนงวดที ่2 ไดภ้ำยในวนัที ่27 พ.ย.63

ขณะนีไ้ดส้ง่มอบงำนงวดที ่2 (งวดสดุทำ้ย) เรยีบรอ้ย
แลว้ อยูใ้นระหวำ่งเบกิจำ่ยเงนิ

วนศ.พัทลงุ

 กอ่สรำ้งอำคำรวทิยบรกิำร วทิยำลัยนำฏศลิป
พัทลงุ ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ 
จังหวดัพัทลงุ งบประมำณทัง้สิน้ 54,450,000 

บำท
1 หลัง     40,724,500 P 168/2562  23 ส.ค. 63

บจก.ทรัพยำ
กอ่สรำ้ง

 23 ส.ค. 62 - 

28 พ.ย.63

 ปี 61 = 8,603,129.60

 ปี 62 = 2,025,500

 ปี 63 =38,859,370.40

 

ปี 61 = 4 

งวด
ปี 62= 1 งวด
ปี 63= 9 งวด

งวดที ่1 : 22 ก.ย. 62

งวดที ่2 : 22 ต.ค. 62

งวดที ่3 : 21 พ.ย. 62

งวดที ่4 : 21 ธ.ค. 62

งวดที ่5 : 20 ม.ค. 63

งวดที ่6 : 19 ก.พ. 63

งวดที ่7 : 20 ม.ีค. 63

งวดที ่8 : 19 เม.ย. 63

งวดที ่9 : 19 พ.ค. 63

งวดที ่10 : 18 ม.ิย. 63

งวดที ่11 : 18 ก.ค. 63

งวดที ่12 : 17 ส.ค. 63

งวดที ่13 : 16 ก.ย. 63

งวดที ่14 : 16 ต.ค. 63

 

งวดที ่1 : 1,885,492.80

งวดที ่2 : 2,474,400

งวดที ่3 : 2,474,400

งวดที ่4 : 2,474,400

งวดที ่5 : 2,474,400

งวดที ่6 : 2,969,280

งวดที ่7 : 3,345,388.80

งวดที ่8 : 2,959,382.40

งวดที ่9 : 2,919,792

งวดที ่10 : 4,305,456

งวดที ่11 : 3,513,648

งวดที ่12 : 4,884,465.60

งวดที ่13 : 6,002,894.40

งวดที ่14 : 6,804,600

 

ปี 63 เลขที ่PO

7014159808

ปี 63 เลขที ่PO

7014552741

งวดที ่1 : 11 ธ.ค. 62

งวดที ่2 : 11 ธ.ค. 62

งวดที ่3 : 14 ก.พ. 63

งวดที ่4 : 19 พ.ค. 63

งวดที ่5 : 23 ม.ิย. 63

งวดที ่6 : 24 ก.ย. 63

งวดที ่7 :  4 ส.ค. 63

งวดที ่8 : 24 ก.ย. 63

งวดที ่9 : 26 ต.ค. 63

งวดที ่1 : 17 ธ.ค. 63

งวดที ่2 : 17 ธ.ค. 63

งวดที ่3 : 20 ก.พ. 63

งวดที ่4 : 26 พ.ค. 63

งวดที ่5 :  2 ก.ค. 63

งวดที ่6 : 28 ก.ย. 63

งวดที ่7 : 6 ส.ค. 63

งวดที ่8 : 28 ก.ย. 63

งวดที ่9 : 11 พ.ย. 63

       25,511,064.00     13,348,306.40

ผูรั้บจำ้งแจง้ขอปรับแกไ้ขงวดงำนงวดที ่10 

เนือ่งจำกไมส่ำมำรถรอแบบแกไ้ขงำนตกแตง่
ภำยในหอ้งประชมุชัน้ 2 ได ้จงึขอปรับแกไ้ขงวด
งำน เพือ่ใหส้ำมำรถสง่มอบงำนงวดถัดไปได ้โดย
ผูรั้บจำ้งแจง้จะสง่มอบงำนงวดถัดไป คอืงวดงำนที่
 10 ในชว่งตน้เดอืนธันวำคม 2563

ผูรั้บจำ้งแจง้จะสง่มอบงำนงวดถัดไป คอืงวดงำนที ่
10และงวดที ่11 พรอ้มกัน ในชว่งปลำยเดอืน
ธันวำคม 2563 (ซึง่รำยกำรกอ่สรำ้งอำคำรวทิยบรกิำร
 วนศ.พัทลงุ ไดรั้บหนังสอืขอขยำยเวลำจำกผูรั้บจำ้ง 
เนือ่งจำกรปูแบบรำยกำรขัดแยง้ ท ำใหผู้รั้บจำ้งตอ้ง
รอกำรแกไ้ขรปูแบบรำยกำรจำกส ำนักสถำปัตยกรรม 
โดยวทิยำลัยฯไดห้ำรอืทีป่ระชมุคณะกรรมกำรตรวจ
รับพัสดโุครงกำรจำ้งกอ่สรำ้งอำคำรวทิยบรกิำร

ดังกลำ่วแลว้ ทีป่ระชมุมมีตใิหข้ยำยเวลำออกไปได ้
43 วนั ท ำใหส้ัญญำจำ้งสิน้สดุในวนัที ่28 พ.ย.63)

วนศ.นครรำชสมีำ
กอ่สรำ้งอำคำรบำ้นพักพรอ้มโรงจอดรถ 
วทิยำลัยนำฏศลิปนครรำชสมีำ ต ำบลโคกกรวด 
อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ จังหวดันครรำชสมีำ

1 แหง่       7,635,000 P
31 ม.ีค.-3 

เม.ย.63
ส.65/2563 5 พ.ค.63 บ.บญุเจอื จก.

6 พ.ค.63 - 30 

ม.ค.64
                      7,635,000 6 งวด

งวดที ่1: 14 ม.ิย.63      

งวดที ่2: 29 ก.ค.63      

งวดที ่3: 7 ก.ย.63      

งวดที ่4: 22 ต.ค.63      

งวดที ่5: 11 ธ.ค.63      

งวดที ่6: 30 ม.ค.64

งวดที ่1: 916,200            

งวดที ่2: 916,200          

งวดที ่3: 1,221,600       

งวดที ่4: 1,221,600         

งวดที ่5: 1,679,700 

งวดที ่6: 1,679,700

7014466811 งวดที ่1 : 23 ก.ย.63 งวดที ่1 : 25 ก.ย.63          6,718,800.00          916,200.00

ผูรั้บจำ้งไมส่ำมำรถสง่มอบงำนไดต้ำมทีก่ ำหนด 
เนือ่งจำกมพีำยฝุน ท ำใหก้อ่สรำ้งไมไ่ดต้ำมก ำหนด
ระยะเวลำ คำดวำ่จะสง่มอบงวดที ่2 และงวดที ่3 

ภำยในเดอืนพฤศจกิำยน 2563

อยูร่ะหวำ่งเบกิจำ่ย งวดที ่2 (และคำดวำ่จะสง่มอบ
งำนงวดที ่3 ในวนัที ่14 ธันวำคม 2563)

วชศ.

หุน่ประตมิำกรรมรปูบคุคลครึง่ตัว  วทิยำลัยชำ่ง
ศลิป   แขวงลำดกระบงั เขตลำดกระบงั 
กรงุเทพมหำนคร

8 หุน่          336,966 P
3-14/เม.ย/

2563
5/2563 15 เม.ย 2563

บ.เค.เอส.

อนิดัสทร ีเท
รดดิง้ จ.

15 เม.ย 2563-14

 ม.ิย 2563
                    336,966.00 1 14 ม.ิย 2563                       336,966.00 7014385413             336,966.00

บรษัิทสง่เอกสำรกำรสง่มอบครภัุณ์ ลงวนัที ่10 ส.ค
 2563 /วทิยำลัยฯ แจง้ขอสงวนสทิธกิำรเรยีก
คำ่ปรับ/คณะกรรมกำรตรวจรับแลว้ แจง้วำ่ครภัุณฑ์

ดังกลำ่วช ำรดุตอ้งสง่คนืบรษัิทเพือ่ด ำเนนิกำร
แกไ้ขตอ่ไป/วทิยำลัยสง่หนังสอืแจง้บรษัิท เรือ่ง
ครภัุณฑช์ ำรดุ ใหด้ ำเนนิกำรแกไ้ขตอ่ไป/วนัที ่18 

ก.ย.63 วทิยำลัยฯไดรั้บเอกสำรจำกบรษัิท เรือ่งขอ
ชีแ้จงเรือ่งกำรแกไ้ขชิน้งำน วทิยำลัยฯ เชญิ
คณะกรรมกำรประชมุ 24 ก.ย 63 เพือ่ด ำเนนิกำร
ตอ่ไป/แจง้บรษัิทฯ แกไ้ขชิน้งำนวนัที ่7ต.ค 63

บรษัิทสง่เอกสำรกำรสง่มอบครภัุณ์ ลงวนัที ่10 ส.ค 
2563 /วทิยำลัยฯ แจง้ขอสงวนสทิธกิำรเรยีกคำ่ปรับ/

คณะกรรมกำรตรวจรับแลว้ แจง้วำ่ครภัุณฑด์ังกลำ่ว

ช ำรดุตอ้งสง่คนืบรษัิทเพือ่ด ำเนนิกำรแกไ้ขตอ่ไป/

วทิยำลัยสง่หนังสอืแจง้บรษัิท เรือ่งครภัุณฑช์ ำรดุ 
ใหด้ ำเนนิกำรแกไ้ขตอ่ไป/วนัที ่18 ก.ย.63 วทิยำลัยฯ
ไดรั้บเอกสำรจำกบรษัิท เรือ่งขอชีแ้จงเรือ่งกำรแกไ้ข
ชิน้งำน วทิยำลัยฯ เชญิคณะกรรมกำรประชมุ 24 ก.ย
 63 เพือ่ด ำเนนิกำรตอ่ไป/แจง้บรษัิทฯ แกไ้ขชิน้งำน
วนัที ่7ต.ค 63/แจง้เรง่รัดแกไ้ขชิน้งำน วนัที3่0 พ.ย
63 ครัง้ที ่3

วชศ.

ปรับปรงุหอ้งเรยีนอำคำรพืน้ฐำนศลิปะ วทิยำลัย

ชำ่งศลิป แขวงลำดกระบงั เขตลำดกระบงั 
กรงุเทพมหำนคร

1 แหง่       1,166,257 P
10-17/ม.ีค/

2563
2/2563 28 เม.ย 25563

บ.เอ็น ว.ี

ผลติภัณฑ์
คอนกรตี จ.

29 เม.ย 2563 - 6

 ส.ค 2563
                 1,166,257.00 3 งวด

งวดที ่1: 28 พ.ค 63

งวดที ่2: 27 ม.ิย.63

งวดที ่3: 6 ส.ค.63

งวดที ่1: 349,877.10

งวดที ่2: 349,877.10

งวดที ่3: 466,502.80

7014428742 งวดที ่1: 8 ม.ิย 63          1,166,257.00
วทิยำลัยด ำเนนิกำรแจง้เรยีกคำ่ปรับวนัที ่13 ส.ค 

63/  แจง้เรง่รัดงำนปรับปรงุฯ วนัที ่9 ต.ค 63

วทิยำลัยด ำเนนิกำรแจง้เรยีกคำ่ปรับวนัที ่13 ส.ค 63/ 

 แจง้เรง่รัดงำนปรับปรงุฯ วนัที ่9 ต.ค 63

วชศ.

ปรับปรงุอำคำรเครือ่งเคลอืบดนิเผำ วทิยำลัย
ชำ่งศลิป แขวงลำดกระบงั เขตลำดกระบงั 
กรงุเทพมหำนคร

1 แหง่       1,014,279 P
10-17/ม.ีค/

2563
3/2563 28 เม.ย 25563

บ.เอ็น ว.ี
ผลติภัณฑ์
คอนกรตี จ.

29 เม.ย 2563 - 

26 ส.ค 2563
                 1,014,279.00 1 งวด

งวดที ่1: 12 ม.ิย.63

งวดที ่2: 26 ส.ค.63

งวดที ่1: 405,711.60

งวดที ่2: 608,567.40
7014428741 งวดที ่1: 26 ม.ิย 63 งวดที ่1: 8 ก.ค.63             608,567.40          405,711.60 แจง้เรยีกคำ่ปรับ/เรง่รัดงำนปรับปรงุ วนัที ่9 ต.ค 63 แจง้เรยีกคำ่ปรับ/เรง่รัดงำนปรับปรงุ วนัที ่9 ต.ค 63

วชศ.

ปรับปรงุทำงเดนิและสิง่ปกคลมุทำงเดนิ 
วทิยำลัยชำ่งศลิป    แขวงลำดกระบงั เขต

ลำดกระบงั กรงุเทพมหำนคร

1 แหง่          923,000 P
10-17/ม.ีค/

2563
1/2563 9 เม.ย 2563

บ.หงษ์ทอง 
กำรชำ่ง จ.

10 เม.ย 2563-7 

ส.ค 2563
                    923,000.00 1 งวด

งวดที ่1: 24 พ.ค.63

งวดที ่2: 7 ส.ค.63

งวดที ่1: 369,200

งวดที ่2: 553,800
7014307913             923,000.00

วทิยำลัยด ำเนนิกำรแจง้เรยีกคำ่ปรับ วนัที ่13 ส.ค 
63/ แจง้เรง่รัดงำนปรับปรงุฯ วนัที ่9 ต.ค 63/บ.สง่
มอบงำนงวดที1่ และ 2 วนัที ่3 พ.ย 63 /สงวนสทิธิ์

กำรเรยีกคำ่ปรับ วนัที ่9 พ.ย 63

วทิยำลัยด ำเนนิกำรแจง้เรยีกคำ่ปรับ วนัที ่13 ส.ค 63/

 แจง้เรง่รัดงำนปรับปรงุฯ วนัที ่9 ต.ค 63/บ.สง่มอบ
งำนงวดที1่ และ 2 วนัที ่3 พ.ย 63 /สงวนสทิธิก์ำร

เรยีกคำ่ปรับ วนัที ่9 พ.ย 63/เชญิคณะกรรมกำรจรวจ
รับงำน วนัที ่8 ธ.ค 63

วชศ.สพุรรณบรุี

กอ่สรำ้งอำคำรศนูยก์ำรเรยีนรูศ้ลิปวฒันธรรม  
วทิยำลัยชำ่งศลิปสพุรรณบรุ ีต ำบลรัว้ใหญ ่
อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวดัสพุรรณบรุ ี 

งบประมำณทัง้สิน้ 43,000,000 บำท
ปี 2563 ผกูพันงบประมำณ 8,600,000  บำท
ปี 2564 ผกูพันงบประมำณ  34,400,000 บำท

1 หลัง       5,499,480 P 14 พ.ค.63 EB.(จ)1/2563 18 ม.ิย.63

สมบรูณ์
พัฒนำ

กอ่สรำ้ง 
(1970)

19 ม.ิย.63/         

           11 ก.ย.64
                    34,500,000

ปี 63           

  ม ี4 งวด    
                  

   ปี64         

     ม ี8 งวด 
              

รวมทัง้หมด 
      12 งวด

งวดที ่1: 22 ส.ค.63          

  

งวดที ่2: 27 ก.ย.63          

  

งวดที ่3: 31 ต.ค.63        

งวดที ่4: 5 ธ.ค.63             

งวดที ่5: 9 ม.ค.64            

  

งวดที ่6: 13 ก.พ.64          

  

งวดที ่7: 20 ม.ีค.64           

งวดที ่8: 24 เม.ย.64        

งวดที ่9: 29 พ.ค.64         

   

งวดที ่10: 9 ก.ค.64         

งวดที ่11: 7 ส.ค.64          

งวดที ่1: 1,035,500         

งวดที ่2: 1,380,500       

งวดที ่3: 1,725,000         

งวดที ่4: 1,725,000          

งวดที ่5: 1,725,000          

งวดที ่6: 1,725,000

งวดที ่7: 1,725,000          

งวดที ่8: 1,725,000 

งวดที ่9: 1,725,000          

งวดที ่10: 3,450,000        

งวดที ่11: 6,900,000        

งวดที ่12: 9,660,000

7014828766

งวดที ่1 :  22  ก.ย.63  

 งวดที ่2:   22 ก.ย. 63

งวดที ่3: 29 ต.ค.63

งวดที ่1: 25  ก.ย. 63 

งวดที ่2:  25  ก.ย. 63

งวดท ่3: 9 พ.ย.63

         1,359,480.00       4,140,000.00
 ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนนิกำรกอ่สรำ้ง  คำดวำ่

จะสง่มอบงวดที ่4 ภำยในวนัที ่ 5 ธันวำคม 2563

 ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนนิกำรกอ่สรำ้ง คำดวำ่จะ

สง่มอบงวดที ่4 ภำยในเดอืนธันวำคม 2563

วชศ.

นครศรธีรรมรำช

ปรับปรงุอำคำรเรยีนภำพพมิพ ์วทิยำลัยชำ่งศลิป
นครศรธีรรมรำช ต ำบลทอนหงส ์อ ำเภอพรหมครีี
 จังหวดันครศรธีรรมรำช

1 แหง่       1,440,000 P 23-ม.ีค.-63 1/2563 17 เม.ย. 63

หจก.กอ่บญุ
ทวทีรัพยก์ำร
โยธำ

17 เม.ย. 63 -

25 ส.ค. 63
                      1,440,000 3 งวด

งวดที ่1 : 27 พ.ค. 63

งวดที ่2 : 11 ก.ค. 63

งวดที ่3 :  25 ส.ค. 63

งวดที ่1 : 432,000

งวดที ่2 : 432,000

งวดที ่3 :  576,000

7014365869 งวดที ่1 : 24 ก.ย. 63 งวดที ่1 : 30 ก.ย. 63          1,008,000.00          432,000.00

เบกิจำ่ยแลว้  งวดที ่1
เนือ่งจำกปรมิำณงำนงวดที ่1 มปัีญหำโครงสรำ้ง

หลังคำไมเ่ป็นไปตำมรปูแบบรำยกำร  
คณะกรรมกำรตรวจรับและวศิวกรพจิำรณำใหผู้ ้
รับจำ้งท ำ Shop Drawing สง่ใหว้ศิวกรตรวจสอบ
กอ่นแกไ้ข จงึท ำใหส้ง่ผลกระทบในกำรสง่มอบงำน
งวดที ่2 ลำ่ชำ้ และคำดวำ่จะสง่มอบงำน
งวดที ่2 คำดวำ่จะสง่มอบงำนวนัที ่20 พ.ย. 63

งวดที ่3 คำดวำ่จะสง่มอบงำนวนัที ่16 ธ.ค. 63

ขณะนีจ้ ำนวนเงนิคำ่ปรับครบรอ้ยละ 10 ของจ ำนวน

เงนิคำ่จำ้ง เมือ่วนัที ่3 ธ.ค. 63 ทำงวทิยำลัยไดส้ง่
หนังสอืแจง้ผูรั้บจำ้งเรยีบรอ้ยแลว้ และผูรั้บจำ้งไดท้ ำ
หนังสอืยนิยอมเสยีคำ่ปรับใหแ้กวทิยำลัยโดยไมม่ี
เงือ่นไขใดๆ ทัง้ส ิน้ และเริม่เขำ้มำท ำงำนตอ่เมือ่วนัที่
 26 พ.ย. 63 ขณะนีร้อมงุหลังคำ แตเ่นือ่งดว้ยฝนตก
หนักจงึไมส่ำมำรถมงุหลังคำได ้คำดวำ่จะสง่มอบงำน
งวดที ่2 วนัที ่25 ธ.ค. 63



 
 
 

 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 
4 ธันวาคม 2563) 



30/11/2563 

 

  

สรุปข้ันตอนในการจัดซ้ือจัดจ้างงบลงทุน (ครุภัณฑ์/ทีด่ิน
และส่ิงก่อสร้าง) ส าหรับรายงานในตาราง ตผ.3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
      

ฝ่ายตดิตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน 
EMAIL: EFFICIENCY.PLANBPI@GMAIL.COM 
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สรุปขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ (วิธีเฉพาะเจาะจง)  

Update ข้อมูล ณ 30 พ.ย.2563 
 
ครุภัณฑ์ (วิธีเฉพาะเจาะจง) 

1. อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
2. อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) 
3. อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) 
4. อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบใน TOR 
5. อยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 
6. อยู่ระหว่างติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา  
7. อยู่ระหว่างทำรายงานผลการเสนอราคา 
8. อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง  
9. ประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา (ระบุวันที่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา) 
10. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา  
11. ลงนามในสัญญาแล้ว 
 

หมายเหตุ  
- ขั้นตอน 1-4 เป็นขั้นตอนของการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ทุกขั้นตอนท่านสามารถใส่ข้อมูลสนับสนุนซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้  (ถ้ามี) คือ ให้ใส่ข้อมูล

เพ่ิมเติมต่อท้ายข้อความของแต่ละขั้นตอน  
- กรณีท่ีความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของท่านเลยขั้นตอนที่ 11 แล้ว ให้ท่านรายงานความ

คืบหน้าในตาราง ตผ.3 ได้ตามปกติ โดยพิมพ์ข้อความตามที่ท่านต้องการจะรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 
(16) ได้เลยครับ เช่น จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ เป็นต้น 
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สรุปขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ (วิธี E-bidding) 

Update ข้อมูล ณ 30 พ.ย.2563 
 
ครุภัณฑ์ (วิธี E-Bidding) 

1. อยู่ระหว่างทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
2. อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)   
3. อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) 
4. อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบใน TOR 
5. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 
6. อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน  
7. วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน  
8. อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ (ระบุวันที่ประกาศเชิญชวน) 
9. อยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ (ระบุวันที่เสนอราคาในระบบ) 
10. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (ระบุวันที่พิจารณาผลการเสนอราคา) 
11. อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา 
12. อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
13. ประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา (ระบุวันที่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา) 
14. อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (ระบุวันที่ครบกำหนดการอุทธรณ์) 
15. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา  
16. ทำสัญญาแล้ว 

 
หมายเหตุ  

- ขั้นตอน 1-4 เป็นขั้นตอนของการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ทุกขั้นตอนท่านสามารถใส่ข้อมูลสนับสนุนซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้  (ถ้ามี) คือ ให้ใส่ข้อมูล

เพ่ิมเติมต่อท้ายข้อความของแต่ละขั้นตอน  
- กรณีท่ีความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของท่านเลยขั้นตอนที่ 16 แล้ว ให้ท่านรายงานความ

คืบหน้าในตาราง ตผ.3 ได้ตามปกติ โดยพิมพ์ข้อความตามที่ท่านต้องการจะรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 
(16) ได้เลยครับ เช่น จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ เป็นต้น 
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สรุปขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (วิธี E-bidding) 
Update ข้อมูล ณ 30 พ.ย.2563 

 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (วิธี E-Bidding) 

1. อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรม
ศิลปากร โดยระบุสถานะตาม ข้อ ก-จ (ขั้นตอนนี้เวลาท่านรายงานในตาราง ตผ.3 ให้พิมพ์
ข้อความตามขั้นตอน ก-จ แล้วระบุความคืบหน้าเป็น % ได้เลยนะครับ) 

ขั้นตอน ความคืบหน้า (ระบุเป็น %) 
ก. อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการโดย

สำนักสถาปัตยกรรม 
 

           ก.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม  
           ก.2 ออกแบบวิศวกรรมโยธา  
           ก.3 ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ)  
     ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้างโดยสำนัก
สถาปัตยกรรม 

 

     ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนัก
สถาปัตยกรรม 

 

     ง. อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนามในรูปแบบรายการ
และประมาณการคาคา 

 

     จ. อ่ืน (โปรดระบุ)  
 

2. รูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่าง
กำหนดราคากลางท้องถิ่น 

3. อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลางท้องถิ่นจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 
4. อยู่ระหว่างทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
5. อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) 
6. อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) 
7. อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ TOR  
8. อยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 
9. อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน  
10. อยู่ระหว่างการวิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน  
11. อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ (ระบุวันที่ประกาศเชิญชวน) 
12. อยู่ระหว่างเสนอราคาในระบบ (ระบุวันที่เสนอราคาในระบบ) 
13. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (ระบุวันที่พิจารณาผลการเสนอราคา) 
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สรุปขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (วิธี E-bidding) (ต่อ) 
Update ข้อมูล ณ 30 พ.ย.2563 

 
14. อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา 
15. อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
16. ประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา (ระบุวันที่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา) 
17. รออุทธรณ์ 7 วันทำการ (ระบุวันที่ครบกำหนดการอุทธรณ์) 
18. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา  
19. ลงนามในสัญญาแล้ว 
 

หมายเหตุ  
- ขั้นตอน 1-7 เป็นขั้นตอนของการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ทุกขั้นตอนท่านสามารถใส่ข้อมูลสนับสนุนซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้  (ถ้ามี) คือ ให้ใส่ข้อมูล

เพ่ิมเติมต่อท้ายข้อความของแต่ละขั้นตอน  
- กรณีที่ความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างของท่าน  เลยขั้นตอนที่ 19 

แล้ว ให้ท่านรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 ได้ตามปกติ โดยพิมพ์ข้อความตามที่ท่านต้องการจะรายงาน
ความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 (16) ได้เลยครับ เช่น จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้วอยู ่ระหว่าง
ดำเนินการตามสัญญาโดยคาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายใน.................. เป็นต้น 

 
 



 

 

 

 

 

 

สำนักงานอธิการบด ี

 



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
      ก.1 วิธีเฉพาะเจาะจง 
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 (11)

เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน / สง่มอบครุภณัฑ์

(ตามจรงิ)  (13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ) 

(14)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.

2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 

ธ.ค.2563)

ความคบืหนา้

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

กลอ่งเก็บอปุกรณ์แบบมลีอ้เลือ่น สถำบัน

บัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

10 ชดุ 125,000 P
 ขัน้ตอนที ่8: ระหวำ่งด ำเนนิกำรขอ

อนุมัตสิัง่ซือ้

 ขัน้ตอนที ่8: ระหวำ่งด ำเนนิกำรขออนุมัติ

สัง่ซือ้

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

ปรับปรงุระบบเก็บสือ่ สนับสนุนกำรประชมุ

ผูบ้รหิำร (BPI-Meeting) สถำบันบัณฑติพัฒน

ศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

1 ระบบ 400,000.00    P
ใบสัง่จำ้ง

เลขที ่9/2564
12 พ.ย.63

บจก.คงิ แอ็ด

วำนซ ์อนิ

โนเวชัน่

12 พ.ย.63 - 10 

ก.พ.64
          390,000.00 2

งวดที ่1: 12 ธ.ค.63

งวดที ่2: 10 ก.พ.64

 งวดที ่1: 156,000

งวดที ่2: 234,000

 ขัน้ตอนที ่11: ระหวำ่งจัดท ำสัญญำ/

ขอ้ตกลง
 ระหวำ่งสง่มอบ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

ปรับปรงุระบบสนับสนุนกำรตัดสนิใจของ

ผูบ้รหิำร (BI) สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบล

ศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ระบบ 300,000.00    P
 ขัน้ตอนที ่3: ระหวำ่งจัดท ำ

รำยละเอยีดขอบเขตของงำน (TOR)

 ขัน้ตอนที ่3: ระหวำ่งจัดท ำรำยละเอยีด

ขอบเขตของงำน (TOR)



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
      ก.2 วิธี E-bidding 
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

พัฒนำระบบ Office Automation ( Assignment,

 Tracking information) สถำบันบัณฑติพัฒน
ศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1 ระบบ 2,328,000 P  ขัน้ตอนที ่3: ระหวำ่งจัดท ำรำยละเอยีดขอบเขตของงำน (TOR)  ขัน้ตอนที ่3: ระหวำ่งจัดท ำรำยละเอยีดขอบเขตของงำน (TOR)

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

พัฒนำระบบทะเบยีนและประมวลผลระดับ
บัณฑติศกึษำ สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบล
ศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ระบบ 6,000,000 P
23 พ.ย.63 - 

14 ธ.ค.63

 ขัน้ตอนที ่7: ครบก ำหนดวจิำรณ์รำ่ง TOR แลว้ อยูร่ะหวำ่ง
จัดท ำรำยงำนผลฯ และเสนอลงนำมประกำศเชญิชวน

 ขัน้ตอนที ่8: ประกำศเชญิชวนแลว้ ก ำหนดเสนอรำคำวันที ่15 

ธ.ค.63

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

พัฒนำระบบบรหิำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำ
บคุลำกรภำครัฐ ระยะที ่2 สถำบันบัณฑติพัฒน
ศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1 ระบบ 5,282,000 P  ขัน้ตอนที ่3: ระหวำ่งจัดท ำรำยละเอยีดขอบเขตของงำน (TOR)  ขัน้ตอนที ่3: ระหวำ่งจัดท ำรำยละเอยีดขอบเขตของงำน (TOR)

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

พัฒนำระบบบันทกึกำรสอน หอ้งเรยีนวชิำกำร
(ทฤษฎ)ี ระดับมหำบัณฑติและดษุฎบัีณฑติ 
(ปรญิญำโท, ปรญิญำเอก) จ ำนวน 6 หอ้งเรยีน 
สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ระบบ 1,222,700 P 6-15 พ.ย.63
 ขัน้ตอนที ่11: ระหวำ่งจัดท ำรำยงำนผลกำรพจิำรณำของ
คณะกรรมกำรพจิำรณำผลประกวดรำคำฯ

 ขัน้ตอนที ่13: ประกำศผูช้นะแลว้ ระหวำ่งอทุธรณ์ผลกำรจัดซือ้จัด
จำ้ง (ครบก ำหนดอทุธรณ์ 3 ธ.ค.63)

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

พัฒนำระบบสือ่สำรสนเทศสำมมติ ิ ส ำหรับ
ใหบ้รกิำรในหอ้งสมดุทัง้ 20 แหง่(หอสมดุกลำง ,
 หอ้งสมดุคณะ 3 แหง่ , หอ้งสมดุวทิยำลัยฯ 15 

แหง่ ,และโครงกำรบันฑติศกึษำ) สถำบันบัณฑติ
พัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม

1 ระบบ 1,104,000 P  ขัน้ตอนที ่3: ระหวำ่งจัดท ำรำยละเอยีดขอบเขตของงำน (TOR)  ขัน้ตอนที ่3: ระหวำ่งจัดท ำรำยละเอยีดขอบเขตของงำน (TOR)

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

ระบบทะเบยีนและประมวลผลระดับพืน้ฐำน และ
ระดับอำชวีศกึษำ สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ 
ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1 ระบบ 7,718,600.00 P  ขัน้ตอนที ่3: ระหวำ่งจัดท ำรำยละเอยีดขอบเขตของงำน (TOR)  ขัน้ตอนที ่3: ระหวำ่งจัดท ำรำยละเอยีดขอบเขตของงำน (TOR)

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

โปรแกรมป้องกนัและก ำจัดไวรัสคอมพวิเตอร ์
สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 600,000 P 17-30 พ.ย.63
 ขัน้ตอนที ่8: ประกำศเชญิชวนแลว้ ก ำหนดเสนอรำคำวันที ่1 

ธ.ค.63

 ขัน้ตอนที ่8: ระหวำ่งยกเลกิกำรประกวดรำคำฯ เนือ่งจำกไมม่ผีู ้
เสนอรำคำ



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว 
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 (11)

เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

ประเภท

ของ

คูส่ญัญา 

(12.4)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน / สง่มอบ

ครุภณัฑ(์ตามจรงิ)  

(13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ) 

(14)

จ านวนเงนิที่

เบกิจา่ย (ตามจรงิ) 

(15)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.

2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

เกำ้อี ้สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ 

อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
24 ตัว 51,900 P

ใบสัง่ซือ้

เลขที ่2/2564
4 พ.ย.63

บจก.ดเีฟอรน์ิ

เมท
บรษัิทจ ำกัด

4 พ.ย.63 - 3 

ม.ค.64
            51,360.00 1 3-ม.ค.-64                  51,360.00 7015340163                51,360.00  ระหวำ่งสง่มอบ  ระหวำ่งสง่มอบ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

เกำ้อีส้ ำนักงำน สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ 

ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

2 ตัว 3,000 P
ใบสัง่ซือ้

เลขที ่2/2564
4 พ.ย.63

บจก.ดเีฟอรน์ิ

เมท
บรษัิทจ ำกัด

4 พ.ย.63 - 3 

ม.ค.64
              2,974.60 1 3-ม.ค.-64                    2,974.60 7015340163                  2,974.60  ระหวำ่งสง่มอบ  ระหวำ่งสง่มอบ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

ชดุเคำน์เตอรบ์รกิำรยมื-คนื สถำบันบัณฑติ

พัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 69,300 P
ใบสัง่ซือ้

เลขที ่4/2564
4 พ.ย.63

บจก.โลหะ

ประทปี เน็กซ์

เจน

บรษัิทจ ำกัด
4 พ.ย.63 - 3 

ม.ค.64
            68,998.95 1 3 ม.ค.64                  68,998.95 7015340576                68,998.95  ระหวำ่งสง่มอบ  ระหวำ่งสง่มอบ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

ตูเ้หล็กบำนเลือ่นกระจก สถำบันบัณฑติพัฒน

ศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

4 ตู ้ 13,700 P
ใบสัง่ซือ้

เลขที ่2/2564
4 พ.ย.63

บจก.ดเีฟอรน์ิ

เมท
บรษัิทจ ำกัด

4 พ.ย.63 - 3 

ม.ค.64
            13,696.00 1 3-ม.ค.-64                  13,696.00 7015340163                13,696.00  ระหวำ่งสง่มอบ  ระหวำ่งสง่มอบ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

โตะ๊ท ำงำนโลง่ สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ 

ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

6 ตัว 34,500 P
ใบสัง่ซือ้

เลขที ่2/2564
4 พ.ย.63

บจก.ดเีฟอรน์ิ

เมท
บรษัิทจ ำกัด

4 พ.ย.63 - 3 

ม.ค.64
            34,026.00 1 3-ม.ค.-64                  34,026.00 7015340163                34,026.00  ระหวำ่งสง่มอบ  ระหวำ่งสง่มอบ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

รถเข็นหนังสอื สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบล

ศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
1 ตัว 6,000 P

ใบสัง่ซือ้

เลขที ่4/2564
4 พ.ย.63

บจก.โลหะ

ประทปี เน็กซ์

เจน

บรษัิทจ ำกัด
4 พ.ย.63 - 3 

ม.ค.64
              5,992.00 1 3 ม.ค.64                    5,992.00 7015340576                  5,992.00  ระหวำ่งสง่มอบ  ระหวำ่งสง่มอบ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

สแตนส ำหรับวำงเครือ่งคอมพวิเตอรส์ ำหรับ

สบืคน้ สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ

 อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2 อัน 20,000 P
ใบสัง่ซือ้

เลขที ่4/2564
4 พ.ย.63

บจก.โลหะ

ประทปี เน็กซ์

เจน

บรษัิทจ ำกัด
4 พ.ย.63 - 3 

ม.ค.64
            19,998.30 1 3 ม.ค.64                  19,998.30 7015340576                19,998.30  ระหวำ่งสง่มอบ  ระหวำ่งสง่มอบ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

เครือ่งคอมพวิเตอรส์ ำนักงำน(All In One) 

สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ 

อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 เครือ่ง 23,000 P 9-16 ต.ค.63

สัญญำซือ้

ขำยเลขที ่

4/2564

24 พ.ย.63

บจก.เค เอส 

ซ ีคอมเมอร์

เชยีล 

อนิเตอรเ์นต

บรษัิทจ ำกัด
24 พ.ย.63 - 22 

ก.พ.64
            22,800.00 1 22 ก.พ.64                  22,800.00 7015420050                22,800.00

 ระหวำ่งลงนำมสัญญำ (นัดลงนำม

สัญญำ 24 พ.ย.63)
 ระหวำ่งสง่มอบ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรับงำนประมวลผล 

แบบที ่1 สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบล

ศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

7 เครือ่ง 154,000 P 9-16 ต.ค.63

สัญญำซือ้

ขำยเลขที ่

4/2564

24 พ.ย.63

บจก.เค เอส 

ซ ีคอมเมอร์

เชยีล 

อนิเตอรเ์นต

บรษัิทจ ำกัด
24 พ.ย.63 - 22 

ก.พ.64
          154,000.00 1 22 ก.พ.64                154,000.00 7015420050              154,000.00

 ระหวำ่งลงนำมสัญญำ (นัดลงนำม

สัญญำ 24 พ.ย.63)
 ระหวำ่งสง่มอบ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส ำหรับงำน

ประมวลผล สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบล

ศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

5 เครือ่ง 110,000 P 9-16 ต.ค.63

สัญญำซือ้

ขำยเลขที ่

4/2564

24 พ.ย.63

บจก.เค เอส 

ซ ีคอมเมอร์

เชยีล 

อนิเตอรเ์นต

บรษัิทจ ำกัด
24 พ.ย.63 - 22 

ก.พ.64
          105,000.00 1 22 ก.พ.64                105,000.00 7015420050              105,000.00

 ระหวำ่งลงนำมสัญญำ (นัดลงนำม

สัญญำ 24 พ.ย.63)
 ระหวำ่งสง่มอบ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส ำหรับงำนส ำนักงำน

 สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ 

อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2 เครือ่ง 32,000 P 9-16 ต.ค.63

สัญญำซือ้

ขำยเลขที ่

4/2564

24 พ.ย.63

บจก.เค เอส 

ซ ีคอมเมอร์

เชยีล 

อนิเตอรเ์นต

บรษัิทจ ำกัด
24 พ.ย.63 - 22 

ก.พ.64
            30,000.00 1 22 ก.พ.64                  30,000.00 7015420050                30,000.00

 ระหวำ่งลงนำมสัญญำ (นัดลงนำม

สัญญำ 24 พ.ย.63)
 ระหวำ่งสง่มอบ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่ำ่ย แบบที ่1 สถำบัน

บัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 เครือ่ง 130,000 P 9-16 ต.ค.63

สัญญำซือ้

ขำยเลขที ่

4/2564

24 พ.ย.63

บจก.เค เอส 

ซ ีคอมเมอร์

เชยีล 

อนิเตอรเ์นต

บรษัิทจ ำกัด
24 พ.ย.63 - 22 

ก.พ.64
          128,000.00 1 22 ก.พ.64                128,000.00 7015420050              128,000.00

 ระหวำ่งลงนำมสัญญำ (นัดลงนำม

สัญญำ 24 พ.ย.63)
 ระหวำ่งสง่มอบ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่ำ่ย แบบที ่2 สถำบัน

บัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

2 เครือ่ง 700,000 P 9-16 ต.ค.63

สัญญำซือ้

ขำยเลขที ่

4/2564

24 พ.ย.63

บจก.เค เอส 

ซ ีคอมเมอร์

เชยีล 

อนิเตอรเ์นต

บรษัิทจ ำกัด
24 พ.ย.63 - 22 

ก.พ.64
          680,000.00 1 22 ก.พ.64                680,000.00 7015420050              680,000.00

 ระหวำ่งลงนำมสัญญำ (นัดลงนำม

สัญญำ 24 พ.ย.63)
 ระหวำ่งสง่มอบ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

เครือ่งคอมพวิเตอรส์ ำหรับงำนประมวลผล แบบ

ที ่2 สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ 

อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

20 เครือ่ง 600,000 P 9-16 ต.ค.63

สัญญำซือ้

ขำยเลขที ่

4/2564

24 พ.ย.63

บจก.เค เอส 

ซ ีคอมเมอร์

เชยีล 

อนิเตอรเ์นต

บรษัิทจ ำกัด
24 พ.ย.63 - 22 

ก.พ.64
          538,200.00 1 22 ก.พ.64                538,200.00 7015420050              538,200.00

 ระหวำ่งลงนำมสัญญำ (นัดลงนำม

สัญญำ 24 พ.ย.63)
 ระหวำ่งสง่มอบ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

เครือ่งพมิพบ์ำรโ์คด๊แบบ Godex Ez1100 plus

 สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ 

อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 เครือ่ง 15,000 P 9-16 ต.ค.63

สัญญำซือ้

ขำยเลขที ่

4/2564

24 พ.ย.63

บจก.เค เอส 

ซ ีคอมเมอร์

เชยีล 

อนิเตอรเ์นต

บรษัิทจ ำกัด
24 พ.ย.63 - 22 

ก.พ.64
            14,000.00 1 22 ก.พ.64                  14,000.00 7015420050                14,000.00

 ระหวำ่งลงนำมสัญญำ (นัดลงนำม

สัญญำ 24 พ.ย.63)
 ระหวำ่งสง่มอบ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขำวด ำ ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28 หนำ้/นำท)ี สถำบัน

บัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 เครือ่ง 8,900 P 9-16 ต.ค.63

สัญญำซือ้

ขำยเลขที ่

4/2564

24 พ.ย.63

บจก.เค เอส 

ซ ีคอมเมอร์

เชยีล 

อนิเตอรเ์นต

บรษัิทจ ำกัด
24 พ.ย.63 - 22 

ก.พ.64
              8,763.00 1 22 ก.พ.64                    8,763.00 7015420050                  8,763.00

 ระหวำ่งลงนำมสัญญำ (นัดลงนำม

สัญญำ 24 พ.ย.63)
 ระหวำ่งสง่มอบ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขำวด ำ ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนำ้/นำท)ี สถำบัน

บัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 เครือ่ง 8,900 P 9-16 ต.ค.63

สัญญำซือ้

ขำยเลขที ่

4/2564

24 พ.ย.63

บจก.เค เอส 

ซ ีคอมเมอร์

เชยีล 

อนิเตอรเ์นต

บรษัิทจ ำกัด
24 พ.ย.63 - 22 

ก.พ.64
              8,763.00 1 22 ก.พ.64                    8,763.00 7015420050                  8,763.00

 ระหวำ่งลงนำมสัญญำ (นัดลงนำม

สัญญำ 24 พ.ย.63)
 ระหวำ่งสง่มอบ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

เครือ่งพมิพเ์ลเซอรห์รอื LED สชีนดิ Network 

แบบที ่2 สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบล

ศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 เครือ่ง 27,000 P 9-16 ต.ค.63

สัญญำซือ้

ขำยเลขที ่

4/2564

24 พ.ย.63

บจก.เค เอส 

ซ ีคอมเมอร์

เชยีล 

อนิเตอรเ์นต

บรษัิทจ ำกัด
24 พ.ย.63 - 22 

ก.พ.64
            24,350.00 1 22 ก.พ.64                  24,350.00 7015420050                24,350.00

 ระหวำ่งลงนำมสัญญำ (นัดลงนำม

สัญญำ 24 พ.ย.63)
 ระหวำ่งสง่มอบ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1kVA สถำบัน

บัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

10 เครือ่ง 58,000 P 9-16 ต.ค.63

สัญญำซือ้

ขำยเลขที ่

4/2564

24 พ.ย.63

บจก.เค เอส 

ซ ีคอมเมอร์

เชยีล 

อนิเตอรเ์นต

บรษัิทจ ำกัด
24 พ.ย.63 - 22 

ก.พ.64
            54,000.00 1 22 ก.พ.64                  54,000.00 7015420050                54,000.00

 ระหวำ่งลงนำมสัญญำ (นัดลงนำม

สัญญำ 24 พ.ย.63)
 ระหวำ่งสง่มอบ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA สถำบัน

บัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

18 เครือ่ง 42,500 P 9-16 ต.ค.63

สัญญำซือ้

ขำยเลขที ่

4/2564

24 พ.ย.63

บจก.เค เอส 

ซ ีคอมเมอร์

เชยีล 

อนิเตอรเ์นต

บรษัิทจ ำกัด
24 พ.ย.63 - 22 

ก.พ.64
            41,418.00 1 22 ก.พ.64                  41,418.00 7015420050                41,418.00

 ระหวำ่งลงนำมสัญญำ (นัดลงนำม

สัญญำ 24 พ.ย.63)
 ระหวำ่งสง่มอบ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA สถำบัน

บัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 เครือ่ง 2,500 P 9-16 ต.ค.63

สัญญำซือ้

ขำยเลขที ่

4/2564

24 พ.ย.63

บจก.เค เอส 

ซ ีคอมเมอร์

เชยีล 

อนิเตอรเ์นต

บรษัิทจ ำกัด
24 พ.ย.63 - 22 

ก.พ.64
              2,301.00 1 22 ก.พ.64                    2,301.00 7015420050                  2,301.00

 ระหวำ่งลงนำมสัญญำ (นัดลงนำม

สัญญำ 24 พ.ย.63)
 ระหวำ่งสง่มอบ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

เครือ่งแสกนหนังสอื สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ 

ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

1 เครือ่ง 65,000 P 9-16 ต.ค.63

สัญญำซือ้

ขำยเลขที ่

4/2564

24 พ.ย.63

บจก.เค เอส 

ซ ีคอมเมอร์

เชยีล 

อนิเตอรเ์นต

บรษัิทจ ำกัด
24 พ.ย.63 - 22 

ก.พ.64
            62,000.00 1 22 ก.พ.64                  62,000.00 7015420050                62,000.00

 ระหวำ่งลงนำมสัญญำ (นัดลงนำม

สัญญำ 24 พ.ย.63)
 ระหวำ่งสง่มอบ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

เครือ่งอำ่นบำรโ์คด๊แบบ 1D/2D สถำบันบัณฑติ

พัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม

2 เครือ่ง 20,000 P 9-16 ต.ค.63

สัญญำซือ้

ขำยเลขที ่

4/2564

24 พ.ย.63

บจก.เค เอส 

ซ ีคอมเมอร์

เชยีล 

อนิเตอรเ์นต

บรษัิทจ ำกัด
24 พ.ย.63 - 22 

ก.พ.64
            20,000.00 1 22 ก.พ.64                  20,000.00 7015420050                20,000.00

 ระหวำ่งลงนำมสัญญำ (นัดลงนำม

สัญญำ 24 พ.ย.63)
 ระหวำ่งสง่มอบ
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ชว่งเวลา

ประกาศ 

(ถา้ม)ี

 (11)

เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

ประเภท

ของ

คูส่ญัญา 

(12.4)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน / สง่มอบ

ครุภณัฑ(์ตามจรงิ)  

(13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ) 

(14)

จ านวนเงนิที่

เบกิจา่ย (ตามจรงิ) 

(15)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.

2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

ชดุโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำน (Office) ทีม่ี

ลขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำมกฎหมำย สถำบันบัณฑติ

พัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม

44 ชดุ 500,000 P 9-16 ต.ค.63

สัญญำซือ้

ขำยเลขที ่

4/2564

24 พ.ย.63

บจก.เค เอส 

ซ ีคอมเมอร์

เชยีล 

อนิเตอรเ์นต

บรษัิทจ ำกัด
24 พ.ย.63 - 22 

ก.พ.64
          440,000.00 1 22 ก.พ.64                440,000.00 7015420050              440,000.00

 ระหวำ่งลงนำมสัญญำ (นัดลงนำม

สัญญำ 24 พ.ย.63)
 ระหวำ่งสง่มอบ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิัตกิำรส ำหรับเครือ่ง

คอมพวิเตอรแ์ละเครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

แบบสทิธกิำรใชง้ำนประเภทตดิตัง้มำจำก

โรงงำน (OEM) ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำม

กฎหมำย สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบล

ศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

22 ชดุ 83,600 P 9-16 ต.ค.63

สัญญำซือ้

ขำยเลขที ่

4/2564

24 พ.ย.63

บจก.เค เอส 

ซ ีคอมเมอร์

เชยีล 

อนิเตอรเ์นต

บรษัิทจ ำกัด
24 พ.ย.63 - 22 

ก.พ.64
            81,400.00 1 22 ก.พ.64                  81,400.00 7015420050                81,400.00

 ระหวำ่งลงนำมสัญญำ (นัดลงนำม

สัญญำ 24 พ.ย.63)
 ระหวำ่งสง่มอบ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิัตกิำรส ำหรับเครือ่ง

คอมพวิเตอรแ์มข่ำ่ย (Server) ส ำหรับรองรับ

หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไมน่อ้ยกวำ่ 16 

แกนหลัก (16 core) ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำม

กฎหมำย สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบล

ศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

3 ชดุ 84,000 P 9-16 ต.ค.63

สัญญำซือ้

ขำยเลขที ่

4/2564

24 พ.ย.63

บจก.เค เอส 

ซ ีคอมเมอร์

เชยีล 

อนิเตอรเ์นต

บรษัิทจ ำกัด
24 พ.ย.63 - 22 

ก.พ.64
            81,000.00 1 22 ก.พ.64                  81,000.00 7015420050                81,000.00

 ระหวำ่งลงนำมสัญญำ (นัดลงนำม

สัญญำ 24 พ.ย.63)
 ระหวำ่งสง่มอบ



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 4 ธ.ค.2563)

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

ปรับปรุงศนูยรั์กษ์ศลิป์ สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ 

วังหนำ้ สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ

 อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 หลง้ 1,242,400 P
 ระหวำ่งจัดท ำรำยงำนผลกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำร

พจิำรณำผลประกวดรำคำฯ

 ระหวำ่งด ำเนนิงำนตำมสญัญำ (คำดวำ่จะสง่มอบพืน้ทีใ่ห ้

ผูรั้บจำ้งวันที ่15 ธ.ค.63)



 

 

 

 

 

 

คณะศิลปศึกษา 

 



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
      ก.1 วิธีเฉพาะเจาะจง 
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เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน / สง่มอบครุภณัฑ์

(ตามจรงิ)  (13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ) 

(14)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.

2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 

ธ.ค.2563)

ความคบืหนา้

คณะศลิปศกึษา

ตูก้ระจกบานเลือ่น ส าหรับใสเ่ครือ่งแตง่กาย 

คณะศลิปศกึษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต

พระนคร กรงุเทพมหานคร

2 ตู ้ 10,000 P
 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจา้งใหเ้ขา้

มาเสนอราคา

 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

คณะศลิปศกึษา

เกา้อีไ้ม ้คณะศลิปศกึษา แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

10 ตัว 18,000 P
 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจา้งใหเ้ขา้

มาเสนอราคา

 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

คณะศลิปศกึษา

เกา้อีย้าว คณะศลิปศกึษา แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

10 ตัว 15,000 P
 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจา้งใหเ้ขา้

มาเสนอราคา

 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

คณะศลิปศกึษา

เกา้อีส้ านักงาน คณะศลิปศกึษา แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

10 ตัว 35,000 P
 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจา้งใหเ้ขา้

มาเสนอราคา

 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

คณะศลิปศกึษา

เครือ่งดดูฝุ่ น ขนาด 15 ลติร คณะศลิปศกึษา 

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 13,000 P
 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจา้งใหเ้ขา้

มาเสนอราคา

 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

คณะศลิปศกึษา

ชดุโซฟารับแขก พรอ้มโตะ๊กลาง คณะ

ศลิปศกึษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ

นคร กรงุเทพมหานคร

3 ชดุ 60,000 P
 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจา้งใหเ้ขา้

มาเสนอราคา

 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

คณะศลิปศกึษา

ชดุโตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี ้ตัวโอขาเหล็ก 10-12

 ทีน่ั่ง คณะศลิปศกึษา แขวงพระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 40,000 P
 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจา้งใหเ้ขา้

มาเสนอราคา

 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

คณะศลิปศกึษา

ชดุรับแขกไม ้คณะศลิปศกึษา แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 16,000 P
 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจา้งใหเ้ขา้

มาเสนอราคา

 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

คณะศลิปศกึษา

โซฟารับแขก คณะศลิปศกึษา แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 18,000 P
 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจา้งใหเ้ขา้

มาเสนอราคา

 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

คณะศลิปศกึษา

ตูล็้อกเกอร ์18 ชอ่ง คณะศลิปศกึษา แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 ตู ้ 8,000 P
 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจา้งใหเ้ขา้

มาเสนอราคา

 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

คณะศลิปศกึษา

ตูล็้อคเกอร ์คณะศลิปศกึษา แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

4  ตู ้ 16,000 P
 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจา้งใหเ้ขา้

มาเสนอราคา

 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

คณะศลิปศกึษา

ตูใ้สร่องเทา้ คณะศลิปศกึษา แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

4 ตู ้ 21,800 P
 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจา้งใหเ้ขา้

มาเสนอราคา

 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

คณะศลิปศกึษา

ตูเ้หล็กแบบ 2 บาน คณะศลิปศกึษา แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

2 ตู ้ 11,000 P
 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจา้งใหเ้ขา้

มาเสนอราคา

 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

คณะศลิปศกึษา

โตะ๊ประชมุ คณะศลิปศกึษา แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

3 ตัว 8,400 P
 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจา้งใหเ้ขา้

มาเสนอราคา

 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

คณะศลิปศกึษา

โตะ๊หมูบ่ชูา (ชดุใหญ)่ ไมส้ัก คณะศลิปศกึษา 

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 30,000 P
 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจา้งใหเ้ขา้

มาเสนอราคา

 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

คณะศลิปศกึษา

โตะ๊หมูบ่ชูา คณะศลิปศกึษา แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 7,500 P
 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจา้งใหเ้ขา้

มาเสนอราคา

 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

คณะศลิปศกึษา

พาทชิัน้ ขนาด 200*200 ซม. คณะศลิปศกึษา 

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

12 ชดุ 120,000 P
 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจา้งใหเ้ขา้

มาเสนอราคา

 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

คณะศลิปศกึษา

โพเดยีม แทน่บรรยาย คณะศลิปศกึษา แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

5 ตัว 45,000 P
 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจา้งใหเ้ขา้

มาเสนอราคา

 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

คณะศลิปศกึษา

เครือ่งกรองน ้า คณะศลิปศกึษา แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

2 เครือ่ง 40,000 P
25พ.ย.

2563-15ธ.ค.

2563

                     40,000 1                 1 15 ธ.ค.2563                          40,000  ขัน้ตอนที ่8: ขออนุมัตสิัง่ซือ้  รอสง่มอบ

คณะศลิปศกึษา

เครือ่งท าน ้ารอ้น - น ้าเย็น แบบตอ่ทอ่ ขนาด 2 

กอ๊ก คณะศลิปศกึษา แขวงพระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

2 เครือ่ง 50,200 P
25พ.ย.

2563-15ธ.ค.

2563

                     50,200 1                 1 15 ธ.ค.2563                          50,200  ขัน้ตอนที ่8: ขออนุมัตสิัง่ซือ้  รอสง่มอบ
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 (11)

เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน / สง่มอบครุภณัฑ์

(ตามจรงิ)  (13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ) 

(14)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.

2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 

ธ.ค.2563)

ความคบืหนา้

คณะศลิปศกึษา

เครือ่งซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรัม 

คณะศลิปศกึษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต

พระนคร กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 18,000 P
25พ.ย.

2563-15ธ.ค.

2563

                     18,000 1                 1 15 ธ.ค.2563                          18,000  ขัน้ตอนที ่8: ขออนุมัตสิัง่ซือ้  รอสง่มอบ

คณะศลิปศกึษา

ตูเ้ย็นขนาด 13 ควิบกิฟตุ คณะศลิปศกึษา 

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

5 ตู ้ 92,500 P
25พ.ย.

2563-15ธ.ค.

2563

                     92,500 1                 1 15 ธ.ค.2563                          92,500  ขัน้ตอนที ่8: ขออนุมัตสิัง่ซือ้  รอสง่มอบ

คณะศลิปศกึษา

เตาอบไมโครเวฟ คณะศลิปศกึษา แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

6 เครือ่ง 57,000 P
25พ.ย.

2563-15ธ.ค.

2563

                     57,000 1                 1 15 ธ.ค.2563                          57,000  ขัน้ตอนที ่8: ขออนุมัตสิัง่ซือ้  รอสง่มอบ

คณะศลิปศกึษา

เครือ่งชัง่ แบบดจิติอล ขนาด 500 กโิลกรัม 

คณะศลิปศกึษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต

พระนคร กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 14,000 P 3/2564 25/พ.ย./2563 ยอดเจรญิกจิ
25พ.ย.2563-15

ธ.ค.2563
                 13,870 1                          13,870  ขัน้ตอนที ่8: ขออนุมัตสิัง่ซือ้  รอสง่ของ

คณะศลิปศกึษา

กระดานไวทบ์อรด์ ขนาด 120 x 180 คณะ

ศลิปศกึษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ

นคร กรงุเทพมหานคร

2 ตัว 11,000 P 2/2564 18/พ.ย./2563 ยอดเจรญิกจิ
18 พ.ย. 2563-8

ธ.ค.2563
                 10,400 1                          10,400  ขัน้ตอนที ่8: ขออนุมัตสิัง่ซือ้  รอสง่ของ

คณะศลิปศกึษา

กระดานไวทบ์อรด์ ขนาด 120 x 240  คณะ

ศลิปศกึษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ

นคร กรงุเทพมหานคร

2 ตัว 13,000 P 2/2564 18/พ.ย./2563 ยอดเจรญิกจิ
18 พ.ย. 2563-8

ธ.ค.2563
                 10,400 1                          10,400  ขัน้ตอนที ่8: ขออนุมัตสิัง่ซือ้  รอสง่ของ

คณะศลิปศกึษา

ตูล้ าโพงเคลือ่นที ่คณะศลิปศกึษา แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

6 ตัว 30,000 P 5/2564 25/พ.ย./2563 ยอดเจรญิกจิ
25พ.ย.2563-15

ธ.ค.2563
                 29,982 1                          29,982  ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง  รอสง่ของ

คณะศลิปศกึษา

ไมโครโฟน Shure SM58 คณะศลิปศกึษา 

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

4 ตัว 16,000 P 5/2564 25/พ.ย./2563 ยอดเจรญิกจิ
25พ.ย.2563-15

ธ.ค.2563
                 16,000 1                          16,000  ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง  รอสง่ของ

คณะศลิปศกึษา

ไมโครโฟน ส าหรับกลอง Drumkit Shure คณะ

ศลิปศกึษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ

นคร กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 20,000 P 5/2564 25/พ.ย./2563 ยอดเจรญิกจิ
25พ.ย.2563-15

ธ.ค.2563
                 20,000 1                          20,000  ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง  รอสง่ของ



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
      ก.2 วิธี E-bidding 
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

คณะศลิปศกึษา
กระดานอจัฉรยิะ คณะศลิปศกึษา แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

1 ตัว 320,000         P
 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่7: วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

คณะศลิปศกึษา
กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอิล  ความละเอยีด 20 

ลา้นพเิซล คณะศลิปศกึษา แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

1 ตัว 19,300 P
 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่7: วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

คณะศลิปศกึษา

เครือ่งมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดับ SVGA 

ขนาด 4,500 ANSI Lumens คณะศลิปศกึษา 
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร

5 เครือ่ง 272,000 P
 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่7: วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

คณะศลิปศกึษา
จอรับภาพ ชนดิมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยง
มมุ  150 นิว้ คณะศลิปศกึษา แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

3 จอ 72,900 P
 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่7: วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

คณะศลิปศกึษา
จอรับภาพ ชนดิมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยง
มมุ  180 นิว้ คณะศลิปศกึษา แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

1 จอ 35,200 P
 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่7: วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

คณะศลิปศกึษา
จอรับภาพ ชนดิมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยง
มมุ  200 นิว้ คณะศลิปศกึษา แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

1 จอ 45,500 P
 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่7: วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

คณะศลิปศกึษา
จอรับภาพ พรอ้มขาแขวนตดิผนังขนาดเสน้
ทแยงมมุ 120 นิว้ คณะศลิปศกึษา แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

1 จอ 6,000 P
 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่7: วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

คณะศลิปศกึษา
ฉากลับแล คณะศลิปศกึษา แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

1 บาน 15,000 P  ขัน้ตอนที ่7: วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่11: อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา

คณะศลิปศกึษา
ชดุบายศรสีูข่วัญ (แบบรอ้ยเอ็ด) คณะศลิปศกึษา
 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร

12 ชดุ 180,000 P  ขัน้ตอนที ่7: วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่11: อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา

คณะศลิปศกึษา
ชดุพลายชมุพล คณะศลิปศกึษา แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 20,000 P  ขัน้ตอนที ่7: วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่11: อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา

คณะศลิปศกึษา
ชดุฟ้อนลาวดวงเดอืน (แบบ ข) ชาย 6 ชดุ หญงิ 
6 ชดุ คณะศลิปศกึษา แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

12 ชดุ 84,000 P  ขัน้ตอนที ่7: วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่11: อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

คณะศลิปศกึษา
ชดุระบ ากรับ คณะศลิปศกึษา แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

12 ชดุ 180,000 P  ขัน้ตอนที ่7: วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่11: อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา

คณะศลิปศกึษา
ชดุระบ ากวาง คณะศลิปศกึษา แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

6 ชดุ 33,000 P  ขัน้ตอนที ่7: วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่11: อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา

คณะศลิปศกึษา
ชดุระบ านพรัตน ์ (แบบ ข) คณะศลิปศกึษา 
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร

9 ชดุ 135,000 P  ขัน้ตอนที ่7: วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่11: อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา

คณะศลิปศกึษา
เทรดิพระ (ซดัชาตร)ี คณะศลิปศกึษา แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

3 ศรีษะ 27,000 P  ขัน้ตอนที ่7: วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่11: อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา

คณะศลิปศกึษา
พลอง-ไมส้ัน้ คณะศลิปศกึษา แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 3,200 P  ขัน้ตอนที ่7: วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่11: อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา

คณะศลิปศกึษา
อบุะ-ดอกไมทั้ด คณะศลิปศกึษา แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

13 ชดุ 2,600 P  ขัน้ตอนที ่7: วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่11: อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา

คณะศลิปศกึษา

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบ
ที ่1  (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 
คณะศลิปศกึษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต
พระนคร กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 22,000 P  ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา 2-8 ธ.ค.

 2563

คณะศลิปศกึษา
เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คณะ
ศลิปศกึษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ
นคร กรงุเทพมหานคร

22 เครือ่ง 55,000 P  ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา 2-8 ธ.ค.

 2563

คณะศลิปศกึษา
ซอฟตแ์วรร์ะบบปฏบัิตกิาร Windows 10 Pro 64

 bit คณะศลิปศกึษา แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

1 ลขิสทิธิ์ 3,800 P  ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา 2-8 ธ.ค.

 2563

คณะศลิปศกึษา
ซอฟตแ์วรร์ะบบปฏบัิตกิาร ส าหรับดนตร ีคณะ
ศลิปศกึษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ
นคร กรงุเทพมหานคร

50 ลขิสทิธิ์ 1,000,000 P  ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา 2-8 ธ.ค.

 2563

คณะศลิปศกึษา
ระบบบรหิารจัดการอนิเตอรเ์นต คณะศลิปศกึษา 
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร

1 ระบบ 3,400,000 P  ขัน้ตอนที ่8: ประกาศเชญิชวน
 ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา จะลงนามในสญัญา
ในวันที ่18 ธ.ค. 2563
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 (11)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

คณะศลิปศกึษา
สแกนเนอรส์ าหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศนูยบ์รกิาร แบบที ่3 คณะศลิปศกึษา แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 36,000 P  ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา 2-8 ธ.ค.

 2563



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว 
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 (11)

เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

ประเภท

ของ

คูส่ญัญา 

(12.4)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน / สง่มอบ

ครุภณัฑ(์ตามจรงิ)  

(13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ) 

(14)

จ านวนเงนิที่

เบกิจา่ย (ตามจรงิ) 

(15)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.

2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)

คณะศลิปศกึษา

ตูเ้ก็บโนต้ คณะศลิปศกึษา แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

2 ตู ้ 12,000 P
วธ.0804/พส.

1111
27/พ.ย./2563

ฟีเวอ่รค์อร์

ปอเรชัน้

หา้งหุน้สว่น

จ ากัด

27พ.ย.2563-27

ธ.ค.2563
                 12,000 1 27 ธ.ค.2563                       12,000 7015413751

 อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและ

คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์

(TOR)

 รอสง่มอบ

คณะศลิปศกึษา

ระนาดเอกรางตัดแกะสลักลงรักปิดทอง พรอ้ม

ผนื คณะศลิปศกึษา แขวงพระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 42,000 P 31/2564 10/พ.ย./2563
รา้นสวุรรณ

สังคตี
บคุคลธรรมดา

10 พ.ย. 2563 - 8

 ก.พ.2564
                 42,000 1 8 ก.พ. 2564                       42,000 7015355701  รอสง่มอบ  รอสง่มอบ

คณะศลิปศกึษา

รางระนาดทุม้รางตัดแกะสลักลงรักปิดทอง

พรอ้มผนื คณะศลิปศกึษา แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 39,000 P 31/2564 10/พ.ย./2563
รา้นสวุรรณ

สังคตี
บคุคลธรรมดา

10 พ.ย. 2563 - 8

 ก.พ.2564
                 38,000 1 8 ก.พ. 2564                       38,000 7015355701  รอสง่มอบ  รอสง่มอบ



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทนุ •(6)

จ
 า
น
ว
น

 (
7

) 
 ‘

ห
น
ว่
ย
น
บั

 (
8

) 
 ’

 งบประมาฯ

ตามพรบงบ

ประมาณ 

(บาท) (9)

(1
) 
ว
ธิ
ปี
ร
ะก
า
ศ
เช
ญิ

ช
ว
น
ท
ัว่
ไ
ป

(2
) 
ว
ธิ
คี
ดั
เล
อื
ก

(3
) 
ว
ธิ
เีฉ
พ
า
ะเ
จ
า
ะจ
ง

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 4 ธ.ค.2563)

คณะศลิปศกึษา

ตดิตัง้ระบบไฟฟ้า ระบบสือ่สารและตกแตง่ภายใน

  คณะศลิปศกึษา ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 แหง่ 15,000,000 P  อยูร่ะหวา่งประมาณการราคา ความคบืหนา้ประมาณ 60%  อยูร่ะหวา่งประมาณการราคา โดยส านักสถาปัตยกรรม



 

 

 

 

 

 

คณะศิลปนาฏดุรยิางค ์

 



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
      ก.1 วิธีเฉพาะเจาะจง 
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 (11)

เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน / สง่มอบครุภณัฑ์

(ตามจรงิ)  (13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ) 

(14)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.

2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 

ธ.ค.2563)

ความคบืหนา้

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

เครือ่งท าลายเอกสาร แบบตัดตรง ท าลายครัง้

ละ 22-24 แผน่/ครัง้ คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

2 เครือ่ง 77,000 P
 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจา้งใหเ้ขา้มา

เสนอราคา

 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจา้งใหเ้ขา้มา

เสนอราคา

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

เครือ่งดดูฝุ่ น  ขนาด 15 ลติร คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

2 เครือ่ง 26,000 P 09/2564 18/11/2563

บรษัิท ทแีอน

 พ ีเพิม่ทรัพย์

 จ ากัด

18/11/2563-

3/12/2563
            26,000.00 1 3/12/2563                     26,000.00 7015430783 3/12/2563 3/12/2563  ขัน้ตอนที ่11: ลงนามในสัญญาแลว้  ขัน้ตอนที ่11: ลงนามในสัญญาแลว้

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

โตะ๊หมูบ่ชูา (ชดุใหญ)่ ไมส้ัก คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

2 ชดุ 60,000 P
 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจา้งใหเ้ขา้มา

เสนอราคา

 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจา้งใหเ้ขา้มา

เสนอราคา

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

ถังขยะใบใหญแ่บบแยกชนดิขยะ คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

36 ใบ 45,000 P 06/2564 13/11/2563

บรษัิท 

มาสเตอร ์

พารท์เนอร ์

โกลด ์จ ากัด

13/11/2563-

3/12/2563
            45,000.00 1 3/12/2563                          45,000 7015430750 3/12/2563 3/12/2563  ขัน้ตอนที ่11: ลงนามในสัญญาแลว้  ขัน้ตอนที ่11: ลงนามในสัญญาแลว้

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

ถังขยะเล็ก คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

60 ใบ 18,000 P 07/2564 13/11/2563

บรษัิท 

มาสเตอร ์

พารท์เนอร ์

โกลด ์จ ากัด

13/11/2563-

3/12/2563
                 18,000 1 3/12/2563                          18,000 7015430754 3/12/2563 3/12/2563  ขัน้ตอนที ่11: ลงนามในสัญญาแลว้  ขัน้ตอนที ่11: ลงนามในสัญญาแลว้

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

ตูท้ าน ้ารอ้นและน ้าเย็น คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

4 เครือ่ง 60,000 P 08/2564 18/11/2563

บรษัิท ท ี

แอนด ์พ ี

เพิม่ทรัพย ์

จ ากัด

18/11/2563-

3/12/2563
                 60,000 1 3/12/2563                          60,000 7015430778 3/12/2563 3/12/2563  ขัน้ตอนที ่11: ลงนามในสัญญาแลว้  ขัน้ตอนที ่11: ลงนามในสัญญาแลว้

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

ตูเ้ย็น ขนาด 9 ควิบกิฟตุ คณะศลิปนาฏดรุยิางค์

 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

4 เครือ่ง 58,800 P 05/2564 13/11/2563 รา้นสหทรัพย์
13/11/2563-

3/12/2563
                 58,800 1 3/12/2563                          58,800 7015430764 3/12/2563 3/12/2563  ขัน้ตอนที ่11: ลงนามในสัญญาแลว้  ขัน้ตอนที ่11: ลงนามในสัญญาแลว้

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

เตารดีไอน ้า คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 25,000 P 02/2564 13/11/2563
รา้นเทพ

ประทาน

13/11/2563-

14/12/2563
                 25,000 1 14-ธ.ค.-63                          25,000  ขัน้ตอนที ่11: ลงนามในสัญญาแลว้  ขัน้ตอนที ่11: ลงนามในสัญญาแลว้

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

เตาอบไมโครเวฟ  คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

4 เครือ่ง 38,000 P 04/2564 13/11/2563 รา้นสหทรัพย์
13/11/2563-

3/12/2563
                 38,000 1 3-ธ.ค.-63                          38,000 7015429082 3/12/2563 3/12/2563  ขัน้ตอนที ่11: ลงนามในสัญญาแลว้  ขัน้ตอนที ่11: ลงนามในสัญญาแลว้

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

หมอ้หงุขา้ว 10 ลติรระบบไฟฟ้า คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

2 หมอ้ 10,000 P 03/2564 13/11/2563
รา้นเทพ

ประทาน

13/11/2563-

14/12/2563
                 10,000 1 14-ธ.ค.-63                          10,000  ขัน้ตอนที ่11: ลงนามในสัญญาแลว้  ขัน้ตอนที ่11: ลงนามในสัญญาแลว้

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

โทรทัศน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV 

ระดับความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิ

เซล ขนาด 55 นิว้ พรอ้มขาตัง้ลอ้เลือ่น คณะ

ศลิปนาฏดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

5 เครือ่ง 110,000 P 01/2564 13/11/2563
รา้นเทพ

ประทาน

13/11/2563-

14/12/2563
               110,000 1 14-ธ.ค.-63                        110,000  ขัน้ตอนที ่11: ลงนามในสัญญาแลว้  ขัน้ตอนที ่11: ลงนามในสัญญาแลว้

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

ตูเ้ก็บยา คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 ตู ้ 2,000 P 10/11/2563

บรษัิท 

มาสเตอร ์บสิ

ซเินส พารท์ 

โกลด ์จ ากัด

10/11/2563-

25/11/2563
                   2,000 1 25-พ.ย.-63                            2,000  ขัน้ตอนที ่11: ลงนามในสัญญาแลว้  ขัน้ตอนที ่11: ลงนามในสัญญาแลว้

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

เตยีงพยาบาล คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

2 เตยีง 30,000 P 10/2564 18/11/2563

บรษัิท 

มาสเตอร ์

พารท์เนอร ์

โกลด ์จ ากัด

18/11/2563-

3/12/2563
                 30,000 1 3/12/2563                          30,000 7015430762 3/12/2563 3/12/2563  ขัน้ตอนที ่11: ลงนามในสัญญาแลว้  ขัน้ตอนที ่11: ลงนามในสัญญาแลว้

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

ล าโพงชว่ยสอนแบบลากจงู คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

7 เครือ่ง 35,000 P
 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจา้งใหเ้ขา้มา

เสนอราคา

 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจา้งใหเ้ขา้มา

เสนอราคา

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

โตะ๊ปิงปอง คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

2 โตะ๊ 30,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการ

ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ

เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่11: ลงนามในสัญญาแลว้

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

เครือ่งพมิพ ์Wifi (พมิพ ์สแกน ท าส าเนา แฟกซ์

 ดว้ย PDF) คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

2 เครือ่ง 27,000 P
 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจา้งใหเ้ขา้มา

เสนอราคา

 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจา้งใหเ้ขา้มา

เสนอราคา



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
      ก.2 วิธี E-bidding 
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

ระบบบรหิารงานหอ้งสมดุ คณะศลิปนาฏดรุยิางค์
 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร

1 ระบบ 554,500 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

กลอ่งกนักระแทกอยา่งดสี าหรับเก็บขลุย่เพยีงออ
และขลุย่หลบิ คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

1 ใบ 4,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

กลอ่งแล็คเก็บแคน 7 มหีหูิว้ คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร

1 กลอ่ง             10,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

กลอ่งแล็คเก็บแคน 8 มหีหูิว้ คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร

1 กลอ่ง             12,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

กลอ่งแล็คเก็บแคน 9 มหีหูิว้ คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร

1 กลอ่ง             15,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

กลอ่งแล็คเก็บแคน 7 มหีหูิว้ คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร

1 กลอ่ง             10,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

กลอ่งแล็คเก็บแคน 8 มหีหูิว้ คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร

1 กลอ่ง             12,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

กลอ่งแล็คเก็บแคน 9 มหีหูิว้ คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร

1 กลอ่ง             15,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

ขลุย่เพยีงออ ไมด้ าดงขอบบนลา่งทอง เกรดพ
รเีมีย่ม คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

1 เลา 7,500 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

ขลุย่วาซโูครมาตคิ (คยี ์Bb)(สามารถใชไ้ดทั้ง้
ระบบเสยีงไทยและระบบโครมาตคิ ในเลา
เดยีวกนั) คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

1 เลา 6,500 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

ขลุย่วาซโูครมาตคิ(คยี ์C) (สามารถใชไ้ดทั้ง้
ระบบเสยีงไทยและระบบโครมาตคิ ในเลา
เดยีวกนั) คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

1 เลา 6,500 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

ขลุย่หลบิ ไมด้ าดงขอบบนลา่งทอง คณะศลิป
นาฏดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ
นคร กรงุเทพมหานคร

1 เลา 7,500 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

ขาตัง้กตีาร ์(มคีอรับ) คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร

4 ตัว               2,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

ขาตัง้กตีาร ์(มคีอรับ) คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร

4 ตัว               2,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

ขมิสายคางหม ู7 หยอ่ง คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร

5 คู่ 47,500 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

เครือ่งใหจั้งหวะ Metronome คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร

5 ชิน้               7,500 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

เครือ่งใหจั้งหวะ Metronome คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร

5 ชิน้               7,500 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

แคนประกอบการแสดง แคน 8 คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ               5,500 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

แคนประกอบการแสดง แคน 9 คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ               6,500 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

แคนประกอบการแสดง แคน7 คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ               4,500 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

แคนประกอบการแสดง แคน 8 คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ               5,500 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

แคนประกอบการแสดง แคน 9 คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ               6,500 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

แคนประกอบการแสดง แคน7 คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ               4,500 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

จนูเนอร ์เทยีบเสยีงtune คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร

5 ชิน้ 9,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

จนูเนอร ์เทยีบเสยีงtune คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร

5 ชิน้ 9,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

ฉิง่ลงหนิ (ป่ีพาทย)์ คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

10 คู่ 12,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

ซอดว้งไมม้ะเกลอืเกรดพรเีมีย่มคันทวนถมทอง
พรอ้มกลอ่งกนักระแทกอยา่งด ีคณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร

2 คัน 111,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

ซออูไ้มม้ะเกลอืเกรดพรเีมีย่ม
คันทวนถมทองพรอ้มกลอ่งกนักระแทกอยา่งด ี
คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

2 คัน 157,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

โทน – ร ามะนา  ไมเ้นือ้แข็งเกรดพรเีมีย่ม
พรอ้มกลอ่งกนักระแทกอยา่งด ีคณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร

1 คู่ 15,500 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

พณิเบสไฟฟ้า (พรอ้มกลอ่งแล็คเก็บพณิเบส
ไฟฟ้า) คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 15,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

พณิไฟฟ้า (พรอ้มกลอ่งแล็คเก็บพณิไฟฟ้า) คณะ
ศลิปนาฏดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต
พระนคร กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 10,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

พณิไฟฟ้า (พรอ้มกลอ่งแล็คเก็บพณิไฟฟ้า) คณะ
ศลิปนาฏดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต
พระนคร กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 10,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

ชดุตลกยกเตยีงแบบ ก ผา้โขมพัสตร ์คณะศลิป
นาฏดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ
นคร กรงุเทพมหานคร

10 ชดุ 50,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

ชดุนางยนืเครือ่ง แบบ ข คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร

2 ชดุ 110,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

ชดุพญายักษ์(ศรษีะมยีอด)รามสรู คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 150,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

ชดุพระยนืเครือ่ง ผูห้ญงิ (แขนสัน้) แบบ ข คณะ
ศลิปนาฏดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต
พระนคร กรงุเทพมหานคร

2 ชดุ 130,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

นางในราชส านักแบบ ก คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร

10 ชดุ 200,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

ลงิพญา(ศรษีะมยีอด)หนุมานครองเมอืงแบบ ก 
คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 150,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

เสนายักษ์(ศรษีะโลน้)แบบ ข คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 240,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค์

เสนาลงิและสบิแปดมงกฎุแบบ ข คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร

2 ชดุ 120,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 4 ธ.ค.2563)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

ปรับปรุงหอ้งบันทกึเสยีงพรอ้มครุภัณฑ ์คณะ

ศลิปนาฏดรุยิางค ์ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 หลัง 3,700,000 P
 อยูร่ะหวา่งรออธบิดลีงนามในรูปแบบรายการและประมาณ

การราคา

อยูร่ะหวา่งรออธบิดลีงนามในรูปแบบรายการและประมาณ

การราคา

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

ตดิตัง้ระบบไฟฟ้า ระบบสือ่สารและตกแตง่ภายใน

 คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 แหง่ 12,000,000 P

 ก.อยูร่ะหวา่งออกแบบรูปแบบรายการ

   ออกแบบสถาปัตยกรรม  ความคบืหนา้ 80%

   อยูร่ะหวา่งประมาณการราคา ความคบืหนา้ 70 %

ก.อยูร่ะหวา่งออกแบบรูปแบบรายการ

ก.1ออกแบบสถาปัตยกรรม  ความคบืหนา้ 80%ขัน้ตอน ค. 

อยูร่ะหวา่งประมาณการราคา ความคบืหนา้ 70 %



 

 

 

 

 

 

คณะศิลปวิจติร 

 



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
      ก.1 วิธีเฉพาะเจาะจง 
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เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน / สง่มอบครุภณัฑ์

(ตามจรงิ)  (13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ) 

(14)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.

2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 

ธ.ค.2563)

ความคบืหนา้

คณะศลิปวจิติร

เกา้อีข้าเหล็กแบบเบาะกลมไม ้ปรับขึน้ลงและ

ล็อคได ้คณะศลิปวจิติร ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

30 ตัว 51,000 P 18/2564 23 พย 2563

บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุฯฑ์

 จ ากัด

23 พย 63 ถงึ 23

 ธค 63
            49,800.00 1

 ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งท ารายงานขอ

ซือ้ขอจา้ง

 ขัน้ตอนที ่11: ลงนามในสัญญาแลว้

ก าลังจะไปจองเลข PO

คณะศลิปวจิติร

เครือ่งพมิพ ์Multifunction ส ีแบบฉีดหมกึ

พรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer)  

ขนาด A4 และA3 (คณุภาพระดับสงูส าหรับงาน

สถาปัตยกรรมความละเอยีดสงูอยูน่อก

มาตรฐานครภัุณฑ)์ คณะศลิปวจิติร ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2 เครือ่ง 60,000 P 17/2564 17 พย 63

หา้งหุน้สว่น

จ ากัด โปรวาย

เดอรซ์พัพลาย

17 พย 63 ถงึ 17

 ธค 63
            60,000.00 1

 ขัน้ตอนที ่11: อยูร่ะหวา่งจองเลย PO 

ในระบบ GFMIS

 ขัน้ตอนที ่11: ลงนามในสัญญาแลว้

ก าลังจะไปจองเลข PO

คณะศลิปวจิติร

เครือ่งพมิพ ์ตัดสตกิเกอรพ์รอ้มตดิตัง้ คณะศลิป

วจิติร ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม

2 เครือ่ง 90,000 P 17/2564 17 พย 63

หา้งหุน้สว่น

จ ากัด โปรวาย

เดอรซ์พัพลาย

17 พย 63 ถงึ 17

 ธค 63
            90,000.00 1

 ขัน้ตอนที ่11: อยูร่ะหวา่งจองเลย PO 

ในระบบ GFMIS

 ขัน้ตอนที ่11: ลงนามในสัญญาแลว้

ก าลังจะไปจองเลข PO

คณะศลิปวจิติร

เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ์

 (Ink Tank Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3  

(คณุภาพระดับสงูส าหรับงานสถาปัตยกรรม

ความละเอยีดสงูอยูน่อกมาตรฐานครภัุณฑ)์ 

คณะศลิปวจิติร ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 เครือ่ง 30,000 P 17/2564 17 พย 63

หา้งหุน้สว่น

จ ากัด โปรวาย

เดอรซ์พัพลาย

17 พย 63 ถงึ 17

 ธค 63
            30,000.00 1

 ขัน้ตอนที ่11: อยูร่ะหวา่งจองเลย PO 

ในระบบ GFMIS

 ขัน้ตอนที ่11: ลงนามในสัญญาแลว้

ก าลังจะไปจองเลข PO

คณะศลิปวจิติร

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28 หนา้/นาท)ี คณะศลิป

วจิติร ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม

7  เครือ่ง 62,300 P 17/2564 17 พย 63

หา้งหุน้สว่น

จ ากัด โปรวาย

เดอรซ์พัพลาย

17 พย 63 ถงึ 17

 ธค 63
            62,300.00 1

 ขัน้ตอนที ่11: อยูร่ะหวา่งจองเลย PO 

ในระบบ GFMIS

 ขัน้ตอนที ่11: ลงนามในสัญญาแลว้

ก าลังจะไปจองเลข PO

คณะศลิปวจิติร

เครือ่งพมิพว์ัตถ ุ3 มติ ิ(คณุภาพระดับสงูส าหรับ

งานสถาปัตยกรรมความละเอยีดสงูอยูน่อก

มาตรฐานครภัุณฑ)์ คณะศลิปวจิติร ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 เครือ่ง 60,000 P 17/2564 17 พย 63

หา้งหุน้สว่น

จ ากัด โปรวาย

เดอรซ์พัพลาย

17 พย 63 ถงึ 17

 ธค 63
            60,000.00 1

 ขัน้ตอนที ่11: อยูร่ะหวา่งจองเลย PO 

ในระบบ GFMIS

 ขัน้ตอนที ่11: ลงนามในสัญญาแลว้

ก าลังจะไปจองเลข PO



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
      ก.2 วิธี E-bidding 
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

คณะศลิปวจิติร

เครือ่งฟอกอากาศ แบบฝังใตเ้พดาน หรอื แบบ
ตดิผนัง หรอื แบบเคลือ่นยา้ย ขนาดความเร็ว
ของแรงลมปรับระดับสงู 1,000 ซเีอฟเอ็ม คณะ
ศลิปวจิติร ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม

10 เครือ่ง 550,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 
(ประกาศวันที ่4 ธ.ค. 2563)

คณะศลิปวจิติร
กระดานอจัฉรยิะพรอ้มขาตัง้ และอปุกรณ์ตดิตัง้ 
คณะศลิปวจิติร ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

5 ชดุ 1,260,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะของ
ครภัุณฑ ์TOR



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว 
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เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

ประเภท

ของ

คูส่ญัญา 

(12.4)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน / สง่มอบ

ครุภณัฑ(์ตามจรงิ)  

(13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ) 

(14)

จ านวนเงนิที่

เบกิจา่ย (ตามจรงิ) 

(15)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.

2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)

คณะศลิปวจิติร
เครือ่งเคลอืบบัตร A3 คณะศลิปวจิติร ต ำบล

ศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
1 เครือ่ง 10,000 P 2/2564 16 ตค 63

บรษัิท 

ออฟฟิศเมท 

(ไทย) จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด
16 ตค 63 ถงึ 25

 พย 63
              5,290.01 1 25 พย 2563                    5,290.01 7015408280 17 พย 2563 17 พย 2563                  5,290.01  จองเลข PO ในระบบ GFMIS  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ

คณะศลิปวจิติร

ตูเ้ก็บของบำนเลือ่น ควำมสงูไมน่อ้ยกวำ่ 1.8 

เมตร คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอ

พทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

5 ตู ้ 30,000 P 9/2564 9 พย 63

บรษัิท ไทย

พัฒนำครภัุฯฑ์

 จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด
9 พย 63 ถงึ 24 

ธค 63
            30,000.00 1 7015365857  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

 อยูข่ัน้ตอนที ่13

จองเลข PO ในระบบ GFMIS

อยูร่ะหวำ่งรอผูรั้บจำ้งสง่มอบครภัุณฑ์

คณะศลิปวจิติร

ตูเ้ตีย้เก็บเอกสำรเหล็กบำนเลือ่นกระจก ขนำด

1.20ม. คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอ

พทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

5 ตู ้ 25,000 P 9/2564 9 พย 63

บรษัิท ไทย

พัฒนำครภัุฯฑ์

 จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด
9 พย 63 ถงึ 24 

ธค 63
            25,000.00 1 7015365857  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

 อยูข่ัน้ตอนที ่13

จองเลข PO ในระบบ GFMIS

อยูร่ะหวำ่งรอผูรั้บจำ้งสง่มอบครภัุณฑ์

คณะศลิปวจิติร

ตูเ้ตีย้เก็บเอกสำรเหล็กบำนเลือ่นทบึ ขนำด

1.20ม. คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอ

พทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

5 ตู ้ 25,000 P 9/2564 9 พย 63

บรษัิท ไทย

พัฒนำครภัุฯฑ์

 จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด
9 พย 63 ถงึ 24 

ธค 63
            24,500.00 1 7015365857  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

 อยูข่ัน้ตอนที ่13

จองเลข PO ในระบบ GFMIS

อยูร่ะหวำ่งรอผูรั้บจำ้งสง่มอบครภัุณฑ์

คณะศลิปวจิติร
ตูล็้อคเกอรแ์บบ 4 ชอ่ง คณะศลิปวจิติร ต ำบล

ศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2  ตู ้ 16,000 P 9/2564 9 พย 63

บรษัิท ไทย

พัฒนำครภัุฯฑ์

 จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด
9 พย 63 ถงึ 24 

ธค 63
            13,000.00 1 7015365857  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

 อยูข่ัน้ตอนที ่13

จองเลข PO ในระบบ GFMIS

อยูร่ะหวำ่งรอผูรั้บจำ้งสง่มอบครภัุณฑ์

คณะศลิปวจิติร
ตูเ้หล็กบำนเปิด 2 บำน คณะศลิปวจิติร ต ำบล

ศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
5  ตู ้ 27,500 P 9/2564 9 พย 63

บรษัิท ไทย

พัฒนำครภัุฯฑ์

 จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด
9 พย 63 ถงึ 24 

ธค 63
            27,500.00 1 7015365857  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

 อยูข่ัน้ตอนที ่13

จองเลข PO ในระบบ GFMIS

อยูร่ะหวำ่งรอผูรั้บจำ้งสง่มอบครภัุณฑ์

คณะศลิปวจิติร
ตูเ้อกสำร 15 ลิน้ชกั คณะศลิปวจิติร ต ำบล

ศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2 ตู ้ 12,000 P 9/2564 9 พย 63

บรษัิท ไทย

พัฒนำครภัุฯฑ์

 จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด
9 พย 63 ถงึ 24 

ธค 63
              8,600.00 1 7015365857  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

 อยูข่ัน้ตอนที ่13

จองเลข PO ในระบบ GFMIS

อยูร่ะหวำ่งรอผูรั้บจำ้งสง่มอบครภัุณฑ์

คณะศลิปวจิติร

โตะ๊ท ำงำนอำจำรยพ์รอ้มเกำ้อี ้คณะศลิปวจิติร 

ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

10 ชดุ 100,000 P 9/2564 9 พย 63

บรษัิท ไทย

พัฒนำครภัุฯฑ์

 จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด
9 พย 63 ถงึ 24 

ธค 63
          100,000.00 1 7015365857  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

 อยูข่ัน้ตอนที ่13

จองเลข PO ในระบบ GFMIS

อยูร่ะหวำ่งรอผูรั้บจำ้งสง่มอบครภัุณฑ์

คณะศลิปวจิติร

พัดลมตดิผนัง 16 นิว้ส ำหรับหอ้งพักอำจำรย ์

(พรอ้มตดิตัง้) คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ 

อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

6  เครือ่ง 21,000 P 5/2564 16 ตค 63
บรษัิท เลศิ

สกลุ จ ำกัด
บรษัิทจ ำกัด

16 ตค 63 ถงึ 5 

ธค 63
            20,100.00 1 5 ธค 2563                  20,100.00 7015408949 27 พย 2563 27 พย 2563                20,100.00  จองเลข PO ในระบบ GFMIS  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ

คณะศลิปวจิติร

พัดลมระบำยอำกำศตดิผนัง ขนำด 18 นิว้ 

ส ำหรับหอ้งปฏบิัตตงิำน (พรอ้มตดิตัง้) คณะ

ศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม

3  เครือ่ง 21,900 P 5/2564 17 ตค 63
บรษัิท เลศิ

สกลุ จ ำกัด
บรษัิทจ ำกัด

16 ตค 63 ถงึ 15

 พย 63
            20,640.00 1 5 ธค 2563                  20,640.00 7015408949 27 พย 2563 27 พย 2563                20,640.00  จองเลข PO ในระบบ GFMIS  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ

คณะศลิปวจิติร

พัดลมอตุสำหกรรมตดิผนัง 30 นิว้ส ำหรับหอ้ง

ปฏบิัตงิำน (พรอ้มตดิตัง้) คณะศลิปวจิติร ต ำบล

ศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

10  เครือ่ง 150,000 P 5/2564 18 ตค 63
บรษัิท เลศิ

สกลุ จ ำกัด
บรษัิทจ ำกัด

16 ตค 63 ถงึ 15

 พย 63
          132,000.00 1 5 ธค 2563                132,000.00 7015408949 27 พย 2563 27 พย 2563              132,000.00  จองเลข PO ในระบบ GFMIS  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ

คณะศลิปวจิติร

รถเข็น 4 ลอ้ ขนำดกลำง (ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 61

 x 91 ซม.) คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ 

อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 คัน 7,000 P 2/2564 16 ตค 63

บรษัิท 

ออฟฟิศเมท 

(ไทย) จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด
16 ตค 63 ถงึ 25

 พย 63
              3,310.00 1 25 พย 2563                    3,310.00 7015408280 17 พย 2563 17 พย 2563                  3,310.00  จองเลข PO ในระบบ GFMIS  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ

คณะศลิปวจิติร

รถเข็น 4 ลอ้ ขนำดใหญ ่(ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 

76.5 x 117 ซม.) คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ

 อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 คัน 17,000 P 2/2564 16 ตค 63

บรษัิท 

ออฟฟิศเมท 

(ไทย) จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด
16 ตค 63 ถงึ 25

 พย 63
              9,390.00 1 25 พย 2563                    9,390.00 7015408280 17 พย 2563 17 พย 2563                  9,390.00  จองเลข PO ในระบบ GFMIS  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ

คณะศลิปวจิติร

ชัน้วำงกระดำษ A1 ขนำด 8 ชัน้ คณะศลิปวจิติร

 ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

5 ชัน้ 17,500 P 10/2564 11 พย 63

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด เอสที

พพี ีเอ็นจิ

เนียริง่

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด

11 พย 63 ถงึ 11

 ธค 63
            17,494.50 1 11 ธค 2563                  17,494.50 7015409045 27 พย 2563 27 พย 2563                17,494.50  จองเลข PO ในระบบ GFMIS  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ

คณะศลิปวจิติร

ชัน้วำงของเหล็กชบุส ีขนำด 5 ชัน้ คณะศลิป

วจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม

4 อัน 32,000 P 9/2564 9 พย 63

บรษัิท ไทย

พัฒนำครภัุฯฑ์

 จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด
9 พย 63 ถงึ 24 

ธค 63
            18,000.00 1 7015365857  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

 อยูข่ัน้ตอนที ่13

จองเลข PO ในระบบ GFMIS

อยูร่ะหวำ่งรอผูรั้บจำ้งสง่มอบครภัุณฑ์

คณะศลิปวจิติร
ล ำโพงพรอ้มอปุกรณ์ คณะศลิปวจิติร ต ำบล

ศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2 ชดุ 110,000         P 1/2564 15 ตค 63

บรษัิท เวลิด์

ลอฟท ์จ ำกัด
บรษัิทจ ำกัด

15 ตค 63 ถงึ 14

 ธค 63
          109,140.00 1 14 ธค 63                109,140.00 7015364669  1 ธค 63  1 ธค 63  จองเลข PO ในระบบ GFMIS  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ

คณะศลิปวจิติร
โทรโขง่ คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอ

พทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
5 อัน 35,000 P 1/2564 15 ตค 63

บรษัิท เวลิด์

ลอฟท ์จ ำกัด
บรษัิทจ ำกัด

15 ตค 63 ถงึ 14

 ธค 63
            13,375.00 1 14 ธค 63                  13,375.00 7015364669  1 ธค 63  1 ธค 63  จองเลข PO ในระบบ GFMIS  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ

คณะศลิปวจิติร

กระดำนอเนกประสงค ์(กรนีบอรด์) 7 ชิน้ เลือ่น

สไลด ์ขนำด 1.25 x 6 เมตร คณะศลิปวจิติร 

ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

1 ชดุ 70,000 P 6/2564 21 ตค 63

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด ทพิ.

คอมเมอรเ์ชยีล

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด

21 ตค 63 ถงึ 20

 พย 63
            65,890.60 1 20 พย 2563                  65,890.60 701536444 13 พย 2563 13 พย 2563                65,890.60  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ

คณะศลิปวจิติร
เครือ่งบดเคลอืบ คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ

 อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
1 ชดุ 60,000 P 7/2564 21 ตค 63

บรษัิท เอสพ ี

เค.กำงชำ่ง 

จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด
21 ตค 63 ถงึ 20

 พย 63
            58,850.00 1 20 พย 2563                  58,850.00 7015409021 18 พย 2563 18 พย 2563                58,850.00  จองเลข PO ในระบบ GFMIS  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ

คณะศลิปวจิติร
โคมไฟพรอ้มอปุกรณ์ คณะศลิปวจิติร ต ำบล

ศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
80 ชดุ 120,000 P พ.ย.-64 11 พย 63

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด เอสที

พพี ีเอ็นจิ

เนียริง่

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด

11 พย 63 ถงึ 11

 ธค 63
          119,840.00 1 11 ธค 2563                119,840.00 7015409054 27 พย 2563 27 พย 2563              119,840.00  จองเลข PO ในระบบ GFMIS  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ

คณะศลิปวจิติร

จอภำพอัจฉรยิะเพือ่กำรเรยีนกำรสอน ขนำดไม่

นอ้ยกวำ่ 55 นิว้ พรอ้มอปุกรณ์ คณะศลิปวจิติร 

ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

1 ชดุ 160,000 P 15/2564 16 พย 63

บรษัิท ใบบญุ

 โซลชูัน่ส ์

จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด
16 พย 63 ถงึ 16

 ธค 63
          158,880.00 1 16 ธค 2563                158,880.00 7015408286 24 พย 2563 24 พย 2563              158,880.00  จองเลข PO ในระบบ GFMIS  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ
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(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

ประเภท

ของ

คูส่ญัญา 

(12.4)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน / สง่มอบ

ครุภณัฑ(์ตามจรงิ)  

(13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ) 

(14)

จ านวนเงนิที่

เบกิจา่ย (ตามจรงิ) 

(15)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.

2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)

คณะศลิปวจิติร

โตะ๊ควำมรอ้น ระบบฮตีเตอรไ์ฟฟ้ำ คณะศลิป

วจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 100,000 P 8/2564 22 ตค 63

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด ด.ีพ.ีเค

 แมชชนีเนอรี่

 แอนด ์สตลี

เวริค์

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด

22 ตค 63 ถงึ 20

 มค 64
            74,793.00 1 7015368997  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

 อยูข่ัน้ตอนที ่13

จองเลข PO ในระบบ GFMIS

อยูร่ะหวำ่งรอผูรั้บจำ้งสง่มอบครภัุณฑ์

คณะศลิปวจิติร

โตะ๊ปฏบิัตงิำนเครือ่งเคลอืบดนิเผำ คณะศลิป

วจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม

10 ชดุ 180,000 P 7/2564 21 ตค 63

บรษัิท เอสพ ี

เค กำรชำ่ง 

จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด
21 ตค 63 ถงึ 20

 พย 63
          178,690.00 1 20 พย 2563                178,690.00 7015409021 18 พย 2563 18 พย 2563              178,690.00  จองเลข PO ในระบบ GFMIS  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ

คณะศลิปวจิติร
แป้นหมนุเหล็ก คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ 

อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
10 ตัว 40,000 P 7/2564 21 ตค 63

บรษัิท เอสพ ี

เค กำรชำ่ง 

จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด
21 ตค 63 ถงึ 20

 พย 63
            39,590.00 1 20 พย 2563                  39,590.00 7015409021 18 พย 2563 18 พย 2563                39,590.00  จองเลข PO ในระบบ GFMIS  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ

คณะศลิปวจิติร

กรรไกรตัดเหล็กเสน้แบบ 2 ขำ ขนำด 42 นิว้ 

คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

2 อัน 20,000 P 3/2564 16 ตค 63

บรษัิท ท ีเค 

เอส กำรคำ้

และบรกิำร

จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด
16 ตค 63 ถงึ 15

 พย 63
            19,902.00 1 15 พย 63                  19,902.00 7015369921 11 พย 63 11 พย 63                19,902.00  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ

คณะศลิปวจิติร

เครือ่งพับเหล็กแผน่ 4 ฟตุ คณะศลิปวจิติร 

ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

1  เครือ่ง 91,000 P 3/2564 16 ตค 63

บรษัิท ท ีเค 

เอส กำรคำ้

และบรกิำร

จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด
16 ตค 63 ถงึ 15

 พย 63
            89,559.00 1 15 พย 63                  89,559.00 7015369921 11 พย 63 11 พย 63                89,559.00  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ

คณะศลิปวจิติร
ท่ังตเีหล็ก คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ 

อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2 อัน 22,000 P 3/2564 16 ตค 63

บรษัิท ท ีเค 

เอส กำรคำ้

และบรกิำร

จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด
16 ตค 63 ถงึ 15

 พย 63
            21,400.00 1 15 พย 63                  21,400.00 7015369921 11 พย 63 11 พย 63                21,400.00  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ

คณะศลิปวจิติร
แทน่ตัดไฟเบอร ์14 นิว้ คณะศลิปวจิติร ต ำบล

ศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2  เครือ่ง 20,000 P 3/2564 16 ตค 63

บรษัิท ท ีเค 

เอส กำรคำ้

และบรกิำร

จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด
16 ตค 63 ถงึ 15

 พย 63
            19,367.00 1 15 พย 63                  19,367.00 7015369921 11 พย 63 11 พย 63                19,367.00  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ

คณะศลิปวจิติร
ปำกกำจับเหล็ก คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ 

อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2 อัน 8,000 P 3/2564 16 ตค 63

บรษัิท ท ีเค 

เอส กำรคำ้

และบรกิำร

จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด
16 ตค 63 ถงึ 15

 พย 63
              7,490.00 1 15 พย 63                    7,490.00 7015369921 11 พย 63 11 พย 63                  7,490.00  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ

คณะศลิปวจิติร

สวำ่นโรตำรี ่ขนำดไมน่อ้ยกววำ่ 26mm. 3 ระบบ

 คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

2 เครือ่ง 22,000 P 3/2564 16 ตค 63

บรษัิท ท ีเค 

เอส กำรคำ้

และบรกิำร

จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด
16 ตค 63 ถงึ 15

 พย 63
            21,400.00 1 15 พย 63                  21,400.00 7015369921 11 พย 63 11 พย 63                21,400.00  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ

คณะศลิปวจิติร

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรับงำนประมวลผล 

แบบที ่2 (จอแสดงภำพขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 19 

นิว้) คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

9 เครือ่ง 270,000 P 4/2564 16 ตค 63

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด โปรวำย

เดอรซ์พัพลำย

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด

16 ตค 63 ถงึ 30

 พย 63
          286,974.00 1 30 พย 63                286,974.00 7015409612 24 พย 63 24 พย 63              286,974.00  จองเลข PO ในระบบ GFMIS  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ

คณะศลิปวจิติร

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส ำหรับงำน

ประมวลผล คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ 

อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

5  เครือ่ง 110,000 P 4/2564 16 ตค 63

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด โปรวำย

เดอรซ์พัพลำย

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด

16 ตค 63 ถงึ 30

 พย 63
          116,630.00 1 30 พย 63                116,630.00 7015409612 24 พย 63 24 พย 63              116,630.00  จองเลข PO ในระบบ GFMIS  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ

คณะศลิปวจิติร

เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ  ขนำด 800 VA คณะศลิป

วจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม

15 เครือ่ง 37,500           P 4/2564 16 ตค 63

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด โปรวำย

เดอรซ์พัพลำย

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด

16 ตค 63 ถงึ 30

 พย 63
            38,520.00 1 30 พย 63                  38,520.00 7015409612 24 พย 63 24 พย 63                38,520.00  จองเลข PO ในระบบ GFMIS  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ

คณะศลิปวจิติร

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิัตกิำรส ำหรับเครือ่ง

คอมพวิเตอร ์และเครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

แบบสทิธกิำรใชง้ำนประเภทตดิตัง้มำจำก

โรงงำน (OEM) ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำม

กฎหมำย คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอ

พทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

14 ชดุ 53,200 P 4/2564 16 ตค 63

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด โปรวำย

เดอรซ์พัพลำย

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด

16 ตค 63 ถงึ 30

 พย 63
            55,426.00 1 30 พย 63                  55,426.00 7015409612 24 พย 63 24 พย 63                55,426.00  จองเลข PO ในระบบ GFMIS  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 4 ธ.ค.2563)

คณะศลิปวจิติร

ปรับปรุงหอ้งเรยีนและหอ้งปฏบิัตกิาร สาขาวชิา

จติรกรรม ภาพพมิพ ์และ เครือ่งเคลอืบดนิเผา 

อาคาร 7 ขัน้ คณะศลิปวจิติร ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 หลัง 17,700,000 P

 อยูร่ะหวา่งออกแบบรูปแบบรายการ 

ก.1ออกแบบสถาปัตยกรรม 50%

ก.2ออกแบบวศิวกรรมโยธา 50%

ก.3ออกแบบวศิวกรรมไฟฟ้า 50%

 อยูร่ะหวา่งออกแบบรูปแบบรายการ 

ก.1ออกแบบสถาปัตยกรรม 100%

ก.2ออกแบบวศิวกรรมโยธา 100%

ก.3ออกแบบวศิวกรรมไฟฟ้า 100%

ข. อยูร่ะหวา่งเขยีนแบบกอ่สรา้ง 50%

ค. อยูร่ะหวา่งประมาณการราคา 15%

คณะศลิปวจิติร

ปรับปรุงภมูทัิศน์เพือ่ท าฐานประตมิากรรม คณะ

ศลิปวจิติร ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม

1 แหง่ 407,800 P  ท าแผนการจัดซือ้จัดจา้ง  ท าแผนการจัดซือ้จัดจา้ง



 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยนาฏศิลป 

 



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
      ก.2 วิธี E-bidding 

 



หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทนุ •(6)

จ
 า
น
ว
น

 (
7
) 

 ‘

ห
น
ว่
ย
น
บั

 (
8
) 

 ’

 งบประมาฯ

ตามพรบงบ

ประมาณ 

(บาท) (9)

(1
) 
ว
ธิ
ปี
ร
ะก
า
ศ
เช
ญิ

ช
ว
น
ท
ัว่
ไ
ป ชว่งเวลา

ประกาศ 

(ถา้ม)ี

 (11)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.

เครือ่งปรับอากาศ แบบแยกสว่น แบบตัง้พืน้หรอื
แบบแขวน ขนาด 24,000 บทียี ูวทิยาลัยนาฏ
ศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

10 เครือ่ง 324,000 P ขัน้ตอนที ่11: อยูร่ะหวา่งการรายงานผลการพจิารณา
ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะเฉพาะ
ของครภัุณฑ ์(TOR) (ครัง้ที ่2)

วนศ.

เครือ่งปรับอากาศ แบบแยกสว่น แบบตัง้พืน้หรอื
แบบแขวน ขนาด 30,000 บทียี ูวทิยาลัยนาฏ
ศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

10 เครือ่ง 402,000 P ขัน้ตอนที ่11: อยูร่ะหวา่งการรายงานผลการพจิารณา
ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะเฉพาะ
ของครภัุณฑ ์(TOR) (ครัง้ที ่2)

วนศ.

ชดุเครือ่งเสยีงอาคารเรยีนสามัญ วทิยาลัยนาฏ
ศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1 ระบบ 1,728,400 P
ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะเฉพาะ
ของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

ระบบแสงสวา่ง อาคารเรยีนสามัญ วทิยาลัยนาฏ
ศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1 ระบบ 2,024,500 P
ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะเฉพาะ
ของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.
Clash Cymbals 20” วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบล
ศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 คู่ 30,000 P
ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR) (ครัง้ที ่2)

ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งการจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.

Double  French  Horns วทิยาลัยนาฏศลิป 
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1 คัน 250,000 P
ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR) (ครัง้ที ่2)

ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งการจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.
กระจับป่ีขนาดกลาง วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบล
ศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ตัว 30,000 P ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา
ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา (คาดวา่จะลงนามใน
สญัญาวันที ่4 ธ.ค. 63)

วนศ.
กระจับป่ีขนาดเล็ก วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบล
ศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ตัว 30,000 P ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา
ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา (คาดวา่จะลงนามใน
สญัญาวันที ่4 ธ.ค. 63)

วนศ.
กระจับป่ีขนาดใหญ ่วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบล
ศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ตัว 30,000 P ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา
ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา (คาดวา่จะลงนามใน
สญัญาวันที ่4 ธ.ค. 63)

วนศ.
กรับพวง วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

10 อนั 10,000 P ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา
ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา (คาดวา่จะลงนามใน
สญัญาวันที ่4 ธ.ค. 63)

วนศ.
กรับเสภา วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

5 ส ารับ 30,000 P ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา
ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา (คาดวา่จะลงนามใน
สญัญาวันที ่4 ธ.ค. 63)

วนศ.
กลองชาตร ีวทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2 คู่ 24,000 P ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา
ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา (คาดวา่จะลงนามใน
สญัญาวันที ่4 ธ.ค. 63)

วนศ.

กลองทมิปาน ี ( Timpani ) วทิยาลัยนาฏศลิป 
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1 ชดุ 1,200,000 P
ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR) (ครัง้ที ่2)

ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งการจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.
กลองโนรา วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

3 ลกู 16,500 P ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา
ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา (คาดวา่จะลงนามใน
สญัญาวันที ่4 ธ.ค. 63)

วนศ.
กลองยาว วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

10 ลกู 35,000 P ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา
ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา (คาดวา่จะลงนามใน
สญัญาวันที ่4 ธ.ค. 63)

วนศ.
กลองสะบัดชัย (ใหญ)่ วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบล
ศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

3 ใบ 45,000 P ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา
ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา (คาดวา่จะลงนามใน
สญัญาวันที ่4 ธ.ค. 63)

วนศ.
ขมิผเีสือ้ประดับมกุไฟ วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบล
ศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2 ตัว 150,000 P ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา
ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา (คาดวา่จะลงนามใน
สญัญาวันที ่4 ธ.ค. 63)

วนศ.
แคนเจ็ด วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

10 เตา้ 40,000 P ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา
ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา (คาดวา่จะลงนามใน
สญัญาวันที ่4 ธ.ค. 63)

วนศ.
ฆอ้งคูโ่นรา วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ราง 18,000 P ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา
ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา (คาดวา่จะลงนามใน
สญัญาวันที ่4 ธ.ค. 63)

วนศ.
ฉาบเล็ก วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

10 คู่ 10,000 P ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา
ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา (คาดวา่จะลงนามใน
สญัญาวันที ่4 ธ.ค. 63)

วนศ.
ฉาบใหญ ่วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

3 คู่ 6,000 P ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา
ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา (คาดวา่จะลงนามใน
สญัญาวันที ่4 ธ.ค. 63)

วนศ.
ฉิง่ลงหนิ วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

10 คู่ 5,000 P ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา
ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา (คาดวา่จะลงนามใน
สญัญาวันที ่4 ธ.ค. 63)

วนศ.

ซอสามสายเพยีงออไมม้ะเกลอืทวนฝักมกุไฟ 
วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

2 คัน 80,000 P ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา
ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา (คาดวา่จะลงนามใน
สญัญาวันที ่4 ธ.ค. 63)

วนศ.

ซอสามสายหลบิไมม้ะเกลอืทวนฝักมกุไฟ 
วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

2 คัน 80,000 P ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา
ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา (คาดวา่จะลงนามใน
สญัญาวันที ่4 ธ.ค. 63)

วนศ.

แซกโซโฟน  เทนเนอร ์ ( Tenor  Saxophone )

 วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ตัว 120,000 P
ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR) (ครัง้ที ่2)

ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งการจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.

แซกโซโฟน  อลัโต  ( Alto  Saxophone ) 

วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ตัว 90,000 P
ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR) (ครัง้ที ่2)

ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งการจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.

ดับเบลิเบส (Double Bass) วทิยาลัยนาฏศลิป 
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1 คัน 200,000 P
ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR) (ครัง้ที ่2)

ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งการจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.

ทรัมเป็ต บแีฟล็ต ( Bb Trumpet) วทิยาลัยนาฏ
ศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

2 คัน 160,000 P
ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR) (ครัง้ที ่2)

ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งการจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.
ทับโนรา วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 7,500 P ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา
ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา (คาดวา่จะลงนามใน
สญัญาวันที ่4 ธ.ค. 63)

วนศ.

ทบูา คอนเสริต์ (Tuba concert) วทิยาลัยนาฏ
ศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1 คัน 300,000 P
ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR) (ครัง้ที ่2)

ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งการจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.

เทนเนอร ์ทรอมโบน คยี ์บแีฟลต Tenor  Bb/ F 

 Trombone วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 คัน 130,000 P
ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR) (ครัง้ที ่2)

ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งการจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.
โทนชาตร ีวทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2 คู่ 24,000 P ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา
ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา (คาดวา่จะลงนามใน
สญัญาวันที ่4 ธ.ค. 63)

วนศ.

เบสกตีา้รไ์ฟฟ้า (Electric Bass Guitar) 

วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ตัว 60,000 P ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา
ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา (คาดวา่จะลงนามใน
สญัญาวันที ่4 ธ.ค. 63)

วนศ.
ป่ีจมุส ารับ 5 วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2 ชดุ 9,000 P ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา
ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา (คาดวา่จะลงนามใน
สญัญาวันที ่4 ธ.ค. 63)

วนศ.
พณิน ้าเตา้ วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ตัว 4,000 P ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา
ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา (คาดวา่จะลงนามใน
สญัญาวันที ่4 ธ.ค. 63)

วนศ.
พณิโปรง่ วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

10 ตัว 55,000 P ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา
ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา (คาดวา่จะลงนามใน
สญัญาวันที ่4 ธ.ค. 63)

วนศ.
มารมิบา้  ( Marimba ) วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบล
ศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ตัว 500,000 P
ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR) (ครัง้ที ่2)

ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งการจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.

แมนโดลนิ (ชนดิไฟฟ้า) วทิยาลัยนาฏศลิป 
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1 ตัว 18,000 P ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา
ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา (คาดวา่จะลงนามใน
สญัญาวันที ่4 ธ.ค. 63)

วนศ.
ไมต้กีลอง วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

6 คู่ 2,100 P ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา
ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา (คาดวา่จะลงนามใน
สญัญาวันที ่4 ธ.ค. 63)
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.

ยโูฟเนยีม (Euphonium) วทิยาลัยนาฏศลิป 
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1 คัน 300,000 P
ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR) (ครัง้ที ่2)

ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งการจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.

วงเครือ่งสายไทยเครือ่งคู ่ไมม้ะเกลอืประกอบเร
ซิน่ วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 วง 250,000 P ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา
ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา (คาดวา่จะลงนามใน
สญัญาวันที ่4 ธ.ค. 63)

วนศ.

ไวบราโฟน  ( Vibraphones ) วทิยาลัยนาฏศลิป
 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1 ราง 400,000 P
ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR) (ครัง้ที ่2)

ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งการจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.
ไวโอลนี วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ตัว 50,000 P ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา
ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา (คาดวา่จะลงนามใน
สญัญาวันที ่4 ธ.ค. 63)

วนศ.
โหมง่ วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

5 ใบ 20,000 P ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา
ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา (คาดวา่จะลงนามใน
สญัญาวันที ่4 ธ.ค. 63)

วนศ.
โหวด 5 เสยีง วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

5 ตัว 5,000 P ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา
ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา (คาดวา่จะลงนามใน
สญัญาวันที ่4 ธ.ค. 63)

วนศ.
องักะลงุ วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

4 ตับ 64,000 P ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา
ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา (คาดวา่จะลงนามใน
สญัญาวันที ่4 ธ.ค. 63)

วนศ.

แอ็คคอเดีย้น (ขนาดกลาง) วทิยาลัยนาฏศลิป 
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1 ตัว 25,000 P ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผลการเสนอราคา
ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา (คาดวา่จะลงนามใน
สญัญาวันที ่4 ธ.ค. 63)

วนศ.

ชดุไทยจติรลดา (ชดุไทยทีใ่ชส้ าหรับตอ้นรับพระ
ราชอาคันตกุะหรอืแขกของรัฐบาล) วทิยาลัย
นาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม

26 ชดุ 338,000 P ขัน้ตอนที ่9: อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ
ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท าการ (ตัง้แตว่ันที ่3 

ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63)

วนศ.

ชดุเสนายักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระเกต)ุ 

วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 120,000 P ขัน้ตอนที ่9: อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ
ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท าการ (ตัง้แตว่ันที ่3 

ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63)

วนศ.

ชดุเสนายักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระจันทร)์ 
วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 120,000 P ขัน้ตอนที ่9: อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ
ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท าการ (ตัง้แตว่ันที ่3 

ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63)

วนศ.

ชดุเสนายักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระ
พฤหัสบด)ี วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 120,000 P ขัน้ตอนที ่9: อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ
ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท าการ (ตัง้แตว่ันที ่3 

ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63)

วนศ.

ชดุเสนายักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระพฆิเนศ) 

วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 120,000 P ขัน้ตอนที ่9: อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ
ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท าการ (ตัง้แตว่ันที ่3 

ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63)
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.

ชดุเสนายักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระพริณุ) 

วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 120,000 P ขัน้ตอนที ่9: อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ
ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท าการ (ตัง้แตว่ันที ่3 

ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63)

วนศ.

ชดุเสนายักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระพุธ) 

วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 120,000 P ขัน้ตอนที ่9: อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ
ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท าการ (ตัง้แตว่ันที ่3 

ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63)

วนศ.

ชดุเสนายักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระไพ
ศรพณ์) วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 120,000 P ขัน้ตอนที ่9: อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ
ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท าการ (ตัง้แตว่ันที ่3 

ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63)

วนศ.

ชดุเสนายักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระมหาชัย) 

วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 120,000 P ขัน้ตอนที ่9: อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ
ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท าการ (ตัง้แตว่ันที ่3 

ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63)

วนศ.

ชดุเสนายักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระราห)ู 

วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 120,000 P ขัน้ตอนที ่9: อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ
ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท าการ (ตัง้แตว่ันที ่3 

ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63)

วนศ.

ชดุเสนายักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระวนิาย) 

วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 120,000 P ขัน้ตอนที ่9: อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ
ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท าการ (ตัง้แตว่ันที ่3 

ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63)

วนศ.

ชดุเสนายักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระวริณุปักษ์)

 วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 120,000 P ขัน้ตอนที ่9: อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ
ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท าการ (ตัง้แตว่ันที ่3 

ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63)

วนศ.

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตัน ปรมิาตรกระบอก
สบูไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี หรอืก าลังเครือ่งยนต ์
สงูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต ์ขับเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดับเบิล้แค็บ (พรอ้มโดยสาร) พรอ้มหลังคา
รถบรรทกุ วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 คัน 1,057,400 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งการรา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งการรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.

กลอ้งวงจรปิดCCTV แบบ IP CAMERA อาคาร
หอพักชายและหอพักหญงิ วทิยาลัยนาฏศลิป 
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1 ระบบ 256,800 P
ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่4: อยูร่ะหวา่งขอความเห็นชอบใน TOR

วนศ.

กลอ้งวงจรปิดCCTV แบบ IP CAMERA อาคาร
หอสมดุและสารสนเทศ วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบล
ศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ระบบ 294,300 P
ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่4: อยูร่ะหวา่งขอความเห็นชอบใน TOR



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว 
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เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

ประเภท

ของ

คูส่ญัญา 

(12.4)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน / สง่มอบ

ครุภณัฑ(์ตามจรงิ)  

(13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ) 

(14)

จ านวนเงนิที่

เบกิจา่ย (ตามจรงิ) 

(15)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.

2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)

วนศ.
เกา้อีพ้นักพงิสงู วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
10 ตัว 55,000 P ฉพ.13/2564 17 พ.ย. 63

บรษัิทเอ็มเด

คอนิเตอร์

เนชัน่แนล 

(1991) จ ากัด

บรษัิท
17 พ.ย. 63 - 2 

ธ.ค. 63
50,000.03 1 2 ธ.ค. 63 50,000.03 7015413768 26 พ.ย. 63 26 พ.ย. 63 50,000.03

อยูร่ะหวา่งการท าสัญญา/รอลงนาม

ในสัญญา

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยู่

ระหวา่งการจัดท าเอกสารเบกิจา่ย

วนศ.
รถเข็น วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
5 คัน 22,500 P ฉพ.7/2564 4 พ.ย. 63

บรษัิท เคเจ 

เพอรเ์ฟ็ค 

จ ากัด

บรษัิท
4 พ.ย. 63 - 19 

พ.ย. 63
21,400.00 1 19 พ.ย. 63 21,400.00 7015419761 12 พ.ย. 63 12 พ.ย. 63 21,400.00

อยูร่ะหวา่งการท าสัญญา/รอลงนาม

ในสัญญา

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ 

ด าเนนิการสง่เอกสารเบกิจา่ยแลว้ 

(สง่วันที ่1 ธ.ค. 63)

วนศ.

บันไดตดิลอ้ 15 ขัน้ รุน่ พับเก็บไมไ่ด ้วทิยาลัย

นาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม

2 ตัว 120,000 P ฉพ.6/2564 12 พ.ย. 63

บรษัิท เคเจ 

เพอรเ์ฟ็ค 

จ ากัด

บรษัิท
12 พ.ย. 63 - 13 

ธ.ค. 63
119,840.00 1 13 ธ.ค. 63 119,840.00 7015413795 27 พ.ย. 63 119,840.00

อยูร่ะหวา่งการท าสัญญา/รอลงนาม

ในสัญญา

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยู่

ระหวา่งการตรวจรับครภัุณฑ์

วนศ.

จอ LED TV ระบบทัชสกรนี ขนาด 65 นิว้พรอ้ม

อปุกรณ์ วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2 ชดุ 496,500 P ฉพ.11/2564 17 พ.ย. 63

บรษัิท เอ็นพี

เอ เซลล์

แอนดเ์ซอรว์สิ

 จ ากัด

บรษัิท
17 พ.ย. 63 - 2 

ธ.ค. 63
481,500 1 2 ธ.ค. 63 481,500 7015398982 30 พ.ย. 63 30 พ.ย. 63 481,500

อยูร่ะหวา่งการท าสัญญา/รอลงนาม

ในสัญญา

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยู่

ระหวา่งการจัดท าเอกสารเบกิจา่ย

วนศ.

ชดุล าโพงคอลัมน์พรอ้มแอมป์ขยาย 2,000 วัตต์

 วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 94,200 P ฉพ. 14/2564 26 พ.ย. 63

บรษัิท อคา

เซยี อนิเตอร์

เทค จ ากัด

บรษัิท
26 พ.ย. 63 - 11 

ธ.ค. 63
87,000 1 11 ธ.ค. 63 87,000 7015425419 87,000

อยูร่ะหวา่งการท าสัญญา/รอลงนาม

ในสัญญา

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยู่

ระหวา่งการรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.

เลเซอรโ์ปรเจ็คเตอร ์6000 Ansi พรอ้มงาน

ตดิตัง้ วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 499,000 P ฉพ.12/2564 17 พ.ย. 63

หจก. ซทีเีอ็น

จเีนียริง่แอนด์

เซอรว์สิ

หจก.
17 พ.ย. 63 - 2 

ธ.ค. 63
498,620 1 2 ธ.ค. 63 498,620 7015413269 25 พ.ย. 63 25 พ.ย. 63 498,620

อยูร่ะหวา่งการท าสัญญา/รอลงนาม

ในสัญญา

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยู่

ระหวา่งการจัดท าเอกสารเบกิจา่ย

วนศ.

ตูจั้ดเก็บเครือ่งดนตร ีแบบบวิอนิ ขนาด 

60x750x280 ซม. วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ตู ้ 267,500 P ฉพ.5/2564 พ.ย.-63
นายจวิฒุ ิ

กหุลาบ
บคุคล

11 พ.ย. 63 - 26 

ธ.ค. 63
267,500.00 1 26-ธ.ค.-63 267,500.00 7015399403 267,500.00

อยูร่ะหวา่งการท าสัญญา/รอลงนาม

ในสัญญา

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยู่

ระหวา่งการรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.

ตูบ้านเลือ่นกระจกทรงสงู ขนาด 

121.8X53.4X183 ซม. วทิยาลัยนาฏศลิป 

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

4 ตู ้ 36,000 P ฉพ. 1/2564 13-พ.ย.-63

บรษัิท เอ็มเด

คอนิเตอร์

เนชัน่เนล 

(1991) จ ากัด

บรษัิท
13 พ.ย. 63 - 28

 พ.ย. 63
35,738 1 28-พ.ย.-63 35,738 7015413773 26-พ.ย.-63 26-พ.ย.-63 35,738

อยูร่ะหวา่งการท าสัญญา/รอลงนาม

ในสัญญา

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยู่

ระหวา่งการจัดท าเอกสารเบกิจา่ย

วนศ.
เครือ่งฉายภาพ 3 มติ ิวทิยาลัยนาฏศลิป ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
1 เครือ่ง 20,000 P ฉพ.9/2564 3-พ.ย.-63

บรษัิท เคเจ 

เพอรเ์ฟ็ค 

จ ากัด

บรษัิท
3 พ.ย. 63 - 18 

พ.ย. 63
19,153 1 18-พ.ย.-63 19,153 7015399538 12-พ.ย.-63 12-พ.ย.-63 19,153

อยูร่ะหวา่งการท าสัญญา/รอลงนาม

ในสัญญา

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยู่

ระหวา่งการจัดท าเอกสารเบกิจา่ย



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 4 ธ.ค.2563)

วนศ.

ปรับปรุงอาคารกฬีาในร่ม วทิยาลัยนาฏศลิป 

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

1 แหง่ 9,500,000 P
อยูใ่นขัน้ตอนการตดิตามรูปแบบรายการและประมาณราคา

จากส านักสถาปัตยกรรม กรมศลิปากร อยูร่ะหวา่งประมาณ

การราคา (70 %)

อยูใ่นขัน้ตอนการตดิตามรูปแบบรายการและประมาณราคา

จากส านักสถาปัตยกรรม กรมศลิปากร อยูร่ะหวา่งประมาณ

การราคา (70 %)

วนศ.

ปรับปรุงอาคารดนตรศีลิปสากล วทิยาลัยนาฏ

ศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

1 หลัง 9,763,000 P
อยูใ่นขัน้ตอนการตดิตามรูปแบบรายการและประมาณราคา

จากส านักสถาปัตยกรรม กรมศลิปากร อยูร่ะหวา่งประมาณ

การราคา (70 %)

อยูใ่นขัน้ตอนการตดิตามรูปแบบรายการและประมาณราคา

จากส านักสถาปัตยกรรม กรมศลิปากร อยูร่ะหวา่งประมาณ

การราคา (70 %)

วนศ.

ปรับปรุงอาคารนาฏศลิป์ไทย ชัน้ 7 วทิยาลัย

นาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม

1 หลัง 7,342,000 P
อยูใ่นขัน้ตอนการตดิตามรูปแบบรายการและประมาณราคา

จากส านักสถาปัตยกรรม กรมศลิปากร อยูร่ะหวา่งประมาณ

การราคา (70 %)

อยูใ่นขัน้ตอนการตดิตามรูปแบบรายการและประมาณราคา

จากส านักสถาปัตยกรรม กรมศลิปากร อยูร่ะหวา่งประมาณ

การราคา (70 %)

วนศ.

ปรับปรุงอาคารสารสนเทศชัน้ 3 และชัน้ 5 

วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 หลัง 8,000,000 P อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ
อยูใ่นขัน้ตอนที่ 13 อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา 

(ระหวา่งวันที ่3 ธ.ค. 63 - 9 ธ.ค. 63)



 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 

 



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
      ก.2 วิธี E-bidding 
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.เชยีงใหม่
เครือ่งโปรเจคเตอรข์นาดใหญส่ าหรับโรงละคร 
วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบลหายยา อ าเภอ
เมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 เครือ่ง 990,000 P
ขัน้ตอนที ่13: พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลคทรอนคิส ์
(e-bidding) อยูร่ะหวา่งประกาศผูช้นะการเสนอราคา

ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท าการ (สิน้สดุระยะเวลา
รออทุธรณ์ 11 ธันวาคม 2563)

วนศ.เชยีงใหม่

เครือ่งมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดับ XGA ขนาด 
4,000 ANSI Lumens วทิยาลัยนาฏศลิป
เชยีงใหม ่ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่
จังหวัดเชยีงใหม่

2 เครือ่ง 85,000 P
ขัน้ตอนที ่13: พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลคทรอนคิส ์
(e-bidding) อยูร่ะหวา่งประกาศผูช้นะการเสนอราคา

ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท าการ (สิน้สดุระยะเวลา
รออทุธรณ์ 11 ธันวาคม 2563)

วนศ.เชยีงใหม่
จอโปรเจคเตอร ์ ขนาดไมต่ า่กวา่ 300 นิว้ 
วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบลหายยา อ าเภอ
เมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 280,000 P
ขัน้ตอนที ่13: พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลคทรอนคิส ์
(e-bidding) อยูร่ะหวา่งประกาศผูช้นะการเสนอราคา

ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท าการ (สิน้สดุระยะเวลา
รออทุธรณ์ 11 ธันวาคม 2563)

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุคนธงยักษ์ พรอ้มศรีษะ และเครือ่งประดับ 
วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบลหายยา อ าเภอ
เมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 60,000 P
ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งจัดท าเอกสารประกาศเชญิชวนใหม ่
(วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (7-9 ธันวาคม
 2563)

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุคนธงลงิ พรอ้มศรีษะ และเครือ่งประดับ 
วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบลหายยา อ าเภอ
เมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 60,000 P
ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งจัดท าเอกสารประกาศเชญิชวนใหม ่
(วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (7-9 ธันวาคม
 2563)

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุชมภพูาน พรอ้มศรีษะ อาวธุ และเครือ่งประดับ
 วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบลหายยา 
อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 60,000 P
ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งจัดท าเอกสารประกาศเชญิชวนใหม ่
(วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (7-9 ธันวาคม
 2563)

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุทศกณัฐ ์พรอ้มศรีษะ อาวธุ และเครือ่งประดับ
 วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบลหายยา 
อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 80,000 P
ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งจัดท าเอกสารประกาศเชญิชวนใหม ่
(วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (7-9 ธันวาคม
 2563)

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุนลินนท ์พรอ้มศรีษะ อาวธุ และเครือ่งประดับ 
วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบลหายยา อ าเภอ
เมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 60,000 P
ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งจัดท าเอกสารประกาศเชญิชวนใหม ่
(วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (7-9 ธันวาคม
 2563)

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุเปาวนาสรู พรอ้มศรีษะ อาวธุ และ
เครือ่งประดับ วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบล
หายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 80,000 P
ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งจัดท าเอกสารประกาศเชญิชวนใหม ่
(วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (7-9 ธันวาคม
 2563)

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุพระราม พรอ้มศรีษะ อาวธุ และเครือ่งประดับ 
วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบลหายยา อ าเภอ
เมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 80,000 P
ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งจัดท าเอกสารประกาศเชญิชวนใหม ่
(วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (7-9 ธันวาคม
 2563)

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุพระลักษมณ์ พรอ้มศรีษะ อาวธุ และ
เครือ่งประดับ วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบล
หายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 80,000 P
ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งจัดท าเอกสารประกาศเชญิชวนใหม ่
(วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (7-9 ธันวาคม
 2563)

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุมโหธร พรอ้มศรีษะ อาวธุ และเครือ่งประดับ 
วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบลหายยา อ าเภอ
เมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 80,000 P
ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งจัดท าเอกสารประกาศเชญิชวนใหม ่
(วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (7-9 ธันวาคม
 2563)
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุมา้ 2 ตัว พรอ้มศรีษะ และเครือ่งประดับ 
วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบลหายยา อ าเภอ
เมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 40,000 P
ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งจัดท าเอกสารประกาศเชญิชวนใหม ่
(วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (7-9 ธันวาคม
 2563)

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุระบ ากนิรรีอ่นออกมโนราหบ์ชูายัญ วทิยาลัย
นาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบลหายยา อ าเภอเมอืง
เชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

7 ชดุ 350,000 P
ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งจัดท าเอกสารประกาศเชญิชวนใหม ่
(วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (7-9 ธันวาคม
 2563)

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุราชสหี ์2 ตัว พรอ้มศรีษะ และเครือ่งประดับ 
วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบลหายยา อ าเภอ
เมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 40,000 P
ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งจัดท าเอกสารประกาศเชญิชวนใหม ่
(วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (7-9 ธันวาคม
 2563)

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุสบิขนุ 10 ตัว พรอ้มศรีษะ อาวธุ และ
เครือ่งประดับ วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบล
หายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 600,000 P
ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งจัดท าเอกสารประกาศเชญิชวนใหม ่
(วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (7-9 ธันวาคม
 2563)

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุสบิแปดมงกฏุ 10 ตัว พรอ้มศรีษะ อาวธุ และ
เครือ่งประดับ วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบล
หายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 600,000 P
ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งจัดท าเอกสารประกาศเชญิชวนใหม ่
(วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (7-9 ธันวาคม
 2563)

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุสบิรถ 10 ตัว พรอ้มศรีษะ อาวธุ และ
เครือ่งประดับ วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบล
หายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 800,000 P
ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งจัดท าเอกสารประกาศเชญิชวนใหม ่
(วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (7-9 ธันวาคม
 2563)

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุสคุรพี พรอ้มศรีษะ อาวธุ และเครือ่งประดับ 
วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบลหายยา อ าเภอ
เมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 60,000 P
ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งจัดท าเอกสารประกาศเชญิชวนใหม ่
(วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (7-9 ธันวาคม
 2563)

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุหนุมาน พรอ้มศรีษะ อาวธุ และเครือ่งประดับ 
วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบลหายยา อ าเภอ
เมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 60,000 P
ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งจัดท าเอกสารประกาศเชญิชวนใหม ่
(วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (7-9 ธันวาคม
 2563)

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุองคต พรอ้มศรีษะ อาวธุ และเครือ่งประดับ 
วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบลหายยา อ าเภอ
เมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 60,000 P
ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งจัดท าเอกสารประกาศเชญิชวนใหม ่
(วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (7-9 ธันวาคม
 2563)

วนศ.เชยีงใหม่
ธงน าทัพ ยักษ์,ลงิ วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่
ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด
เชยีงใหม่

1 ชดุ 12,000 P
ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งจัดท าเอกสารประกาศเชญิชวนใหม ่
(วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (7-9 ธันวาคม
 2563)

วนศ.เชยีงใหม่

รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ั่ง (ดเีซล) ปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรอืก าลัง
เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 90 กโิลวัตต ์
วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบลหายยา อ าเภอ
เมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 คัน 1,364,000 P
ขัน้ตอนที ่13: ประกาศผูช้นะการเสนอราคา
เมือ่วันที ่18 พฤศจกิายน 2563

ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา

วนศ.เชยีงใหม่
รถมนิบัิส ขนาด 21 ทีน่ั่ง วทิยาลัยนาฏศลิป
เชยีงใหม ่ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่
จังหวัดเชยีงใหม่

1 คัน 2,660,000 P
ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ ์TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

ขัน้ตอนที ่7: วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว 
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เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

ประเภท

ของ

คูส่ญัญา 

(12.4)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน / สง่มอบ

ครุภณัฑ(์ตามจรงิ)  

(13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ) 

(14)

จ านวนเงนิที่

เบกิจา่ย (ตามจรงิ) 

(15)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.

2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)

วนศ.เชยีงใหม่

ฆอ้งวงเล็ก(แกะลวดลายลงรักปิดทอง)+ลกูฆอ้ง

ลงหนิ(หลอ่) วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบล

หายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 วง 48,000 P 3/2564 12 พฤศจกิายน 2563
รา้นบญุมา

การดนตรี
รา้นคา้

 12 พ.ย. 63- 

10 ก.พ.64
48,000 2

งวดที ่1 :  11 ม.ค. 64

งวดที ่2 : 10 ก.พ. 64 48,000 7015395143
ลงนามสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่

มอบภายในวันที ่10 กมุภาพันธ ์2564

ลงนามสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่

มอบภายในวันที ่10 กมุภาพันธ ์2564

วนศ.เชยีงใหม่

ฆอ้งวงเล็ก(โขนไมส้ัก)+ลกูฆอ้งทองเหลอืงลง

หนิ(หลอ่) วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบล

หายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 วง 24,000 P 3/2564 12 พฤศจกิายน 2563
รา้นบญุมา

การดนตรี
รา้นคา้

 12 พ.ย. 63- 

10 ก.พ.64
24,000 2

งวดที ่1 :  11 ม.ค. 64

งวดที ่2 : 10 ก.พ. 64 24,000 7015395143
ลงนามสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่

มอบภายในวันที ่10 กมุภาพันธ ์2564

ลงนามสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่

มอบภายในวันที ่10 กมุภาพันธ ์2564

วนศ.เชยีงใหม่

ฆอ้งวงใหญ(่แกะลวดลายลงรักปิดทอง)+ลกู

ฆอ้งลงหนิ(หลอ่) วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่

ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

1 วง 48,000 P 3/2564 12 พฤศจกิายน 2563
รา้นบญุมา

การดนตรี
รา้นคา้

 12 พ.ย. 63- 

10 ก.พ.64
48,000 2

งวดที ่1 :  11 ม.ค. 64

งวดที ่2 : 10 ก.พ. 64 48,000 7015395143
ลงนามสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่

มอบภายในวันที ่10 กมุภาพันธ ์2564

ลงนามสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่

มอบภายในวันที ่10 กมุภาพันธ ์2564

วนศ.เชยีงใหม่

ฆอ้งวงใหญ(่โขนไมส้ัก)+ลกูฆอ้งทองเหลอืงลง

หนิ(หลอ่) วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบล

หายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 วง 24,000 P 3/2564 12 พฤศจกิายน 2563
รา้นบญุมา

การดนตรี
รา้นคา้

 12 พ.ย. 63- 

10 ก.พ.64
24,000 2

งวดที ่1 :  11 ม.ค. 64

งวดที ่2 : 10 ก.พ. 64 24,000 7015395143
ลงนามสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่

มอบภายในวันที ่10 กมุภาพันธ ์2564

ลงนามสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่

มอบภายในวันที ่10 กมุภาพันธ ์2564

วนศ.เชยีงใหม่

ซอดว้งไมช้งิชนั วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่

ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

2 คัน 10,000 P 3/2564 12 พฤศจกิายน 2563
รา้นบญุมา

การดนตรี
รา้นคา้

 12 พ.ย. 63- 

10 ก.พ.64
10,000 2

งวดที ่1 :  11 ม.ค. 64

งวดที ่2 : 10 ก.พ. 64 10,000 7015395143
ลงนามสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่

มอบภายในวันที ่10 กมุภาพันธ ์2564

ลงนามสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่

มอบภายในวันที ่10 กมุภาพันธ ์2564

วนศ.เชยีงใหม่

ซอสามสายเพยีงออไมม้ะเกลอื วทิยาลัยนาฏ

ศลิปเชยีงใหม ่ต าบลหายยา อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 คัน 35,000 P 3/2564 12 พฤศจกิายน 2563
รา้นบญุมา

การดนตรี
รา้นคา้

 12 พ.ย. 63- 

10 ก.พ.64
35,000 2

งวดที ่1 :  11 ม.ค. 64

งวดที ่2 : 10 ก.พ. 64 35,000 7015395143
ลงนามสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่

มอบภายในวันที ่10 กมุภาพันธ ์2564

ลงนามสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่

มอบภายในวันที ่10 กมุภาพันธ ์2564

วนศ.เชยีงใหม่

ซออูไ้มช้งิชนั วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่

ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

4 คัน 32,000 P 3/2564 12 พฤศจกิายน 2563
รา้นบญุมา

การดนตรี
รา้นคา้

 12 พ.ย. 63- 

10 ก.พ.64
32,000 2

งวดที ่1 :  11 ม.ค. 64

งวดที ่2 : 10 ก.พ. 64 32,000 7015395143
ลงนามสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่

มอบภายในวันที ่10 กมุภาพันธ ์2564

ลงนามสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่

มอบภายในวันที ่10 กมุภาพันธ ์2564

วนศ.เชยีงใหม่

ตะโพนไทยเทา้แกะสลักลายลงรักปิดทอง 

วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบลหายยา 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ลกู 12,000 P 3/2564 12 พฤศจกิายน 2563
รา้นบญุมา

การดนตรี
รา้นคา้

 12 พ.ย. 63- 

10 ก.พ.64
12,000 2

งวดที ่1 :  11 ม.ค. 64

งวดที ่2 : 10 ก.พ. 64 12,000 7015395143
ลงนามสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่

มอบภายในวันที ่10 กมุภาพันธ ์2564

ลงนามสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่

มอบภายในวันที ่10 กมุภาพันธ ์2564

วนศ.เชยีงใหม่

ระนาดทุม้รางแกะลวดลายลงรักปิดทอง+ผนืไม ้

ไผ(่คัดพเิศษ) วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่

ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

1 ราง 65,000 P 3/2564 12 พฤศจกิายน 2563
รา้นบญุมา

การดนตรี
รา้นคา้

 12 พ.ย. 63- 

10 ก.พ.64
65,000 2

งวดที ่1 :  11 ม.ค. 64

งวดที ่2 : 10 ก.พ. 64 65,000 7015395143
ลงนามสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่

มอบภายในวันที ่10 กมุภาพันธ ์2564

ลงนามสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่

มอบภายในวันที ่10 กมุภาพันธ ์2564

วนศ.เชยีงใหม่

ระนาดทุม้รางไมส้ัก+ผนืไมไ้ผ ่วทิยาลัยนาฏ

ศลิปเชยีงใหม ่ต าบลหายยา อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

2 ราง 42,000 P 3/2564 12 พฤศจกิายน 2563
รา้นบญุมา

การดนตรี
รา้นคา้

 12 พ.ย. 63- 

10 ก.พ.64
42,000 2

งวดที ่1 :  11 ม.ค. 64

งวดที ่2 : 10 ก.พ. 64 42,000 7015395143
ลงนามสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่

มอบภายในวันที ่10 กมุภาพันธ ์2564

ลงนามสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่

มอบภายในวันที ่10 กมุภาพันธ ์2564

วนศ.เชยีงใหม่

ระนาดเอกรางไมส้ัก+ผนืไมช้งิชนั วทิยาลัยนาฏ

ศลิปเชยีงใหม ่ต าบลหายยา อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

2 ราง 48,000 P 3/2564 12 พฤศจกิายน 2563
รา้นบญุมา

การดนตรี
รา้นคา้

 12 พ.ย. 63- 

10 ก.พ.64
48,000 2

งวดที ่1 :  11 ม.ค. 64

งวดที ่2 : 10 ก.พ. 64 48,000 7015395143
ลงนามสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่

มอบภายในวันที ่10 กมุภาพันธ ์2564

ลงนามสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่

มอบภายในวันที ่10 กมุภาพันธ ์2564

วนศ.เชยีงใหม่

ชดุฟ้อนเมอืง วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่

ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

79 ชดุ 1,264,000 P 4/2564 26 พฤศจกิายน 2564

วา่ทีร่อ้ยตรสี

รายทุธ ออ่ง

แสงคณุ

บคุคลธรรมดา
27 พ.ย. 63- 

26 ม.ีค. 64
            1,185,000 1 26 มนีาคม 2564                  1,185,000 7015395976

แจง้ลงนามในสัญญา ภายใน 7 วัน

 (วันที ่25 พฤศจกิายน 2563)

ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบ

งาน ภายในวันที ่26 มนีาคม 2564

วนศ.เชยีงใหม่

ชดุฟ้อนสาวไหม วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่

ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

24 ชดุ 216,000 P 4/2564 26 พฤศจกิายน 2564

วา่ทีร่อ้ยตรสี

รายทุธ ออ่ง

แสงคณุ

บคุคลธรรมดา
27 พ.ย. 63- 

26 ม.ีค. 64
               192,000 1 26 มนีาคม 2564                     192,000 7015395976

แจง้ลงนามในสัญญา ภายใน 7 วัน

 (วันที ่25 พฤศจกิายน 2563)

ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบ

งาน ภายในวันที ่26 มนีาคม 2564



 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

 



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
      ก.1 วิธีเฉพาะเจาะจง 
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ประกาศ 
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 (11)

เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน / สง่มอบครุภณัฑ์

(ตามจรงิ)  (13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ) 

(14)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.

2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 

ธ.ค.2563)

ความคบืหนา้

วนศ.

นครศรธีรรมราช

เกา้อีค้อมพวิเตอรส์ าหรับนักเรยีน วทิยาลัยนาฏ

ศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

10 ตัว 8,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการ

ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ

เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.

นครศรธีรรมราช

เครือ่งปรับอากาศ  แบบแยกสว่น แบบตัง้พืน้

หรอืแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000

 บทียี ูวทิยาลัยนาฏศลิปนครศรธีรรมราช ต าบล

ทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัด

นครศรธีรรมราช

1 เครือ่ง 30,100 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการ

ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ

เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.

นครศรธีรรมราช

เครือ่งปรับอากาศ  แบบแยกสว่น แบบตัง้พืน้

หรอืแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000

 บทียี ูวทิยาลัยนาฏศลิปนครศรธีรรมราช ต าบล

ทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัด

นครศรธีรรมราช

5 เครือ่ง 277,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการ

ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ

เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.

นครศรธีรรมราช

โซฟาหลยุส ์วทิยาลัยนาฏศลิปนครศรธีรรมราช 

ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 

จังหวัดนครศรธีรรมราช

2 ชดุ 162,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการ

ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ

เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.

นครศรธีรรมราช

ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 2 บาน กวา้ง 91.5 cm. ลกึ 

45.7 cm. สงู 183 cm. วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

3 ตู ้ 15,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการ

ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ

เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.

นครศรธีรรมราช

โตะ๊คอมพวิเตอรส์ าเร็จรปู วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

10 ตัว 39,500 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการ

ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ

เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.

นครศรธีรรมราช

บอรด์จัดนทิรรศการ ขนาด 70x150 cm. พืน้

ชานออ้ย ก ามะหยี ่วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

5 บอรด์ 40,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการ

ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ

เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.

นครศรธีรรมราช

TV Touch Screen ขนาด 65 นิว้ วทิยาลัยนาฏ

ศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 เครือ่ง 190,000 P
ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวา่งการจัดท า

แผนการจัดซือ้จัดจา้ง
ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.

นครศรธีรรมราช

เครือ่งฉายภาพ 3 มติ ิ วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 เครือ่ง 20,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการ

ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ

เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.

นครศรธีรรมราช

โทรทัศน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV 

ระดับความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิ

เซล ขนาด 55 นิว้ วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

2 เครือ่ง 36,400 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการ

ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ

เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.

นครศรธีรรมราช

กบไฟฟ้าพรอ้มอปุกรณ์ วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 ตัว 5,500 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการ

ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ

เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.

นครศรธีรรมราช

เครือ่งขัดกระดาษทราย วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 ตัว 3,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการ

ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ

เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.

นครศรธีรรมราช

ชดุโตะ๊เลือ่ยวงเดอืนพรอ้มดดูฝุ่ น วทิยาลัยนาฏ

ศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 ชดุ 5,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการ

ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ

เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.

นครศรธีรรมราช

ตูเ้ชือ่มอเนกประสงค ์พรอ้มอปุกรณ์ วทิยาลัย

นาฏศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอ

เมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 ชดุ 3,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการ

ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ

เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.

นครศรธีรรมราช

เลือ่ยฉลแุทน่ วทิยาลัยนาฏศลิปนครศรธีรรมราช

 ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 

จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 ชดุ 3,500 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการ

ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ

เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.

นครศรธีรรมราช

สวา่นแทน่ วทิยาลัยนาฏศลิปนครศรธีรรมราช 

ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 

จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 ชดุ 3,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการ

ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ

เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.

นครศรธีรรมราช

เกา้อีก้รรมการวอลเลย่บ์อล วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 ตัว 9,500 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการ

ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ

เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.

นครศรธีรรมราช

คานบาลเ์บล และดัมเบลปรับน ้าหนักได ้

วทิยาลัยนาฏศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื

 อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัด

นครศรธีรรมราช

2 คู่ 6,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการ

ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ

เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.

นครศรธีรรมราช

เครือ่งออกก าลังกาย ชดุมา้นอนยกน ้าหนัก

อเนกประสงค ์วทิยาลัยนาฏศลิปนครศรธีรรมราช

 ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 

จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 ชดุ 22,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการ

ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ

เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.

นครศรธีรรมราช

โตะ๊เทเบลิเทนนสิ วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

4 โตะ๊ 20,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการ

ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ

เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.

นครศรธีรรมราช

เครือ่งชัง่น ้าหนัก วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 เครือ่ง 5,600 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการ

ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ

เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.

นครศรธีรรมราช

เบาะยมินาสตกิอัดฟองน ้า 1.2 x 2 วทิยาลัย

นาฏศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอ

เมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

4 หลัง 18,800 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการ

ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ

เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง
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ความคบืหนา้

วนศ.

นครศรธีรรมราช

เสาแบดมนิตัน วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 คู่ 23,800 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการ

ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ

เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.

นครศรธีรรมราช

เสาวอลเลย่บ์อล วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 คู่ 20,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการ

ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ

เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.

นครศรธีรรมราช

เกา้อีส้นามอัลลอยด ์วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

4 ตัว 35,200 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการ

ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ

เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.

นครศรธีรรมราช

ป้ายบอกทาง วทิยาลัยนาฏศลิปนครศรธีรรมราช

 ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 

จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 ชดุ 30,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการ

ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ

เฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
      ก.2 วิธี E-bidding 
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.

นครศรธีรรมราช

กลองแขก ไมช้งิชัน คัดพเิศษ วทิยาลัยนาฏ
ศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง
นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

2 คู่ 66,000 P
30 พ.ย. - 9 

ธ.ค. 2563

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ (30 พ.ย.64 -

 9 ธ.ค.64)

วนศ.

นครศรธีรรมราช

กลองตะโพนพรอ้มขา วทิยาลัยนาฏศลิป
นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง
นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 คู่ 20,000 P
30 พ.ย. - 9 

ธ.ค. 2563

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ (30 พ.ย.64 -

 9 ธ.ค.64)

วนศ.

นครศรธีรรมราช

กลองตะโพนพรอ้มขาประกอบไมพุ้ด วทิยาลัย
นาฏศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอ
เมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 ชดุ 55,000 P
30 พ.ย. - 9 

ธ.ค. 2563

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ (30 พ.ย.64 -

 9 ธ.ค.64)

วนศ.

นครศรธีรรมราช

กลองตุก๊ 3 ใบ วทิยาลัยนาฏศลิปนครศรธีรรมราช
 ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 
จังหวัดนครศรธีรรมราช

2 ชดุ 33,000 P
30 พ.ย. - 9 

ธ.ค. 2563

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ (30 พ.ย.64 -

 9 ธ.ค.64)

วนศ.

นครศรธีรรมราช

กลองทัด วทิยาลัยนาฏศลิปนครศรธีรรมราช 
ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 
จังหวัดนครศรธีรรมราช

2 คู่ 30,000 P
30 พ.ย. - 9 

ธ.ค. 2563

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ (30 พ.ย.64 -

 9 ธ.ค.64)

วนศ.

นครศรธีรรมราช

กลองยาวอสีานพรอ้มเครือ่งประกอบจังหวะ ชดุ
ใหญ ่ประกอบดว้ย กลองยาว 12 ใบ กลองตุม้ 2 

ใบ ฉาบใหญ ่2 คู ่ฉาบเล็ก 2 คู ่โหมง่ 1 ใบ ฉิง่ 1
 คู ่วทิยาลัยนาฏศลิปนครศรธีรรมราช ต าบล
ทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัด
นครศรธีรรมราช

1 ชดุ 35,000 P
30 พ.ย. - 9 

ธ.ค. 2563

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ (30 พ.ย.64 -

 9 ธ.ค.64)

วนศ.

นครศรธีรรมราช

กลองสองหนา้ วทิยาลัยนาฏศลิปนครศรธีรรมราช
 ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 
จังหวัดนครศรธีรรมราช

2 ใบ 18,000 P
30 พ.ย. - 9 

ธ.ค. 2563

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ (30 พ.ย.64 -

 9 ธ.ค.64)

วนศ.

นครศรธีรรมราช

ขมิคางหม ูไมช้งิชัน วทิยาลัยนาฏศลิป
นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง
นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

2 ตัว 24,000 P
30 พ.ย. - 9 

ธ.ค. 2563

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ (30 พ.ย.64 -

 9 ธ.ค.64)

วนศ.

นครศรธีรรมราช

เครือ่งดนตรอีสีาน วทิยาลัยนาฏศลิป
นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง
นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 วง 137,000 P
30 พ.ย. - 9 

ธ.ค. 2563

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ (30 พ.ย.64 -

 9 ธ.ค.64)

วนศ.

นครศรธีรรมราช

ฆอ้งมสุลมิพรอ้มขาตัง้แกะลายแบบน่ังต ี
วทิยาลัยนาฏศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื 
อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัด
นครศรธีรรมราช

1 ชดุ 18,000 P
30 พ.ย. - 9 

ธ.ค. 2563

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ (30 พ.ย.64 -

 9 ธ.ค.64)

วนศ.

นครศรธีรรมราช

ฆอ้งวงเล็กมโหร ีไมช้งิชัน วทิยาลัยนาฏศลิป
นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง
นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 วง 29,000 P
30 พ.ย. - 9 

ธ.ค. 2563

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ (30 พ.ย.64 -

 9 ธ.ค.64)

วนศ.

นครศรธีรรมราช

ฆอ้งวงใหญม่โหร ีไมช้งิชัน วทิยาลัยนาฏศลิป
นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง
นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 วง 29,000 P
30 พ.ย. - 9 

ธ.ค. 2563

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ (30 พ.ย.64 -

 9 ธ.ค.64)

วนศ.

นครศรธีรรมราช

ฉาบ Ingriss ขนาด 20 นิว้ พรอ้มขาตัง้ ไมต้แีละ
กระเป๋า วทิยาลัยนาฏศลิปนครศรธีรรมราช 
ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 
จังหวัดนครศรธีรรมราช

2 ชดุ 13,500 P
30 พ.ย. - 9 

ธ.ค. 2563

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ (30 พ.ย.64 -

 9 ธ.ค.64)
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.

นครศรธีรรมราช

ซอเออ้ห ูวทิยาลัยนาฏศลิปนครศรธีรรมราช 
ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 
จังหวัดนครศรธีรรมราช

2 คัน 30,000 P
30 พ.ย. - 9 

ธ.ค. 2563

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ (30 พ.ย.64 -

 9 ธ.ค.64)

วนศ.

นครศรธีรรมราช

ตะโพนไทย เทา้ธรรมดา วทิยาลัยนาฏศลิป
นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง
นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

2 ลกู 16,000 P
30 พ.ย. - 9 

ธ.ค. 2563

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ (30 พ.ย.64 -

 9 ธ.ค.64)

วนศ.

นครศรธีรรมราช

ทับโนรา วทิยาลัยนาฏศลิปนครศรธีรรมราช 
ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 
จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 คู่ 6,500 P
30 พ.ย. - 9 

ธ.ค. 2563

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ (30 พ.ย.64 -

 9 ธ.ค.64)

วนศ.

นครศรธีรรมราช

โทนร ามะนา เบญจรงค ์วทิยาลัยนาฏศลิป
นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง
นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 คู่ 15,000 P
30 พ.ย. - 9 

ธ.ค. 2563

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ (30 พ.ย.64 -

 9 ธ.ค.64)

วนศ.

นครศรธีรรมราช

ป่ีกลางไมช้งิชันประกอบเรซิน่ วทิยาลัยนาฏศลิป
นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง
นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 เลา 6,000 P
30 พ.ย. - 9 

ธ.ค. 2563

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ (30 พ.ย.64 -

 9 ธ.ค.64)

วนศ.

นครศรธีรรมราช

ป่ีชวาไมช้งิชันประกอบเรซิน่ วทิยาลัยนาฏศลิป
นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง
นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 เลา 6,000 P
30 พ.ย. - 9 

ธ.ค. 2563

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ (30 พ.ย.64 -

 9 ธ.ค.64)

วนศ.

นครศรธีรรมราช

ป่ีนอกต า่ไมช้งิชันประกอบเรซิน่ วทิยาลัยนาฏ
ศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง
นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 เลา 6,000 P
30 พ.ย. - 9 

ธ.ค. 2563

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ (30 พ.ย.64 -

 9 ธ.ค.64)

วนศ.

นครศรธีรรมราช

ป่ีนอกไมช้งิชันประกอบเรซิน่ วทิยาลัยนาฏศลิป
นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง
นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 เลา 6,000 P
30 พ.ย. - 9 

ธ.ค. 2563

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ (30 พ.ย.64 -

 9 ธ.ค.64)

วนศ.

นครศรธีรรมราช

ระฆงัราวสเีงนิ พรอ้มขาตัง้และกระเป๋า วทิยาลัย
นาฏศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอ
เมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

2 ชดุ 6,500 P
30 พ.ย. - 9 

ธ.ค. 2563

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ (30 พ.ย.64 -

 9 ธ.ค.64)

วนศ.

นครศรธีรรมราช

ระนาดทุม้มโหร ีไมช้งิชัน วทิยาลัยนาฏศลิป
นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง
นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 ราง 29,000 P
30 พ.ย. - 9 

ธ.ค. 2563

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ (30 พ.ย.64 -

 9 ธ.ค.64)

วนศ.

นครศรธีรรมราช

ระนาดเอกมโหร ีไมช้งิชัน วทิยาลัยนาฏศลิป
นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง
นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 ราง 29,000 P
30 พ.ย. - 9 

ธ.ค. 2563

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ (30 พ.ย.64 -

 9 ธ.ค.64)

วนศ.

นครศรธีรรมราช

วงป่ีพาทยม์อญเครือ่งคู ่ประกอบ ไมพุ้ด 
วทิยาลัยนาฏศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื 
อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัด
นครศรธีรรมราช

1 วง 500,000 P
30 พ.ย. - 9 

ธ.ค. 2563

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ (30 พ.ย.64 -

 9 ธ.ค.64)

วนศ.

นครศรธีรรมราช

กลอ้งโทรทัศนว์งจรปิดชนดิเครอืขา่ย แบบ
มมุมองคงทีส่ าหรับตดิตัง้ภายนอกอาคาร 
วทิยาลัยนาฏศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื 
อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัด
นครศรธีรรมราช

10 ตัว 320,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.

นครศรธีรรมราช

กลอ้งโทรทัศนว์งจรปิดชนดิเครอืขา่ย แบบ
มมุมองคงทีส่ าหรับตดิตัง้ภายในอาคาร วทิยาลัย
นาฏศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอ
เมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

20 ตัว 460,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.

นครศรธีรรมราช

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบ
ที ่2 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 
วทิยาลัยนาฏศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื 
อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัด
นครศรธีรรมราช

10 เครือ่ง 300,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.

นครศรธีรรมราช

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดา ชนดิ 
Network แบบที ่2 (38 หนา้/นาท)ี วทิยาลัยนาฏ
ศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง
นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 เครือ่ง 15,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.

นครศรธีรรมราช

เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วทิยาลัยนาฏ
ศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง
นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

51 เครือ่ง 127,500 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.

นครศรธีรรมราช

อปุกรณ์กระจายสญัญาณแบบ PoE (PoE L2 

Switch) ขนาด 8 ชอ่ง วทิยาลัยนาฏศลิป
นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง
นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

5 ตัว 41,500 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.

นครศรธีรรมราช

อปุกรณ์บันทกึภาพผา่นเครอืขา่ย Network 

Video Recorder แบบ 32 ชอ่ง วทิยาลัยนาฏ
ศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง
นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 ตัว 125,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่5: ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 4 ธ.ค.2563)

วนศ.

นครศรธีรรมราช

กอ่สรา้งอาคารหอพักนักเรยีนหญงิ วทิยาลัยนาฏ

ศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 76,000,000 บาท

   ตัง้บประมาณปี 2564 จ านวน 15,200,000 

บาท 

   ผกูพันงบประมาณปี 2565 จ านวน 

60,800,000 บาท

1 หลัง 15,200,000 P
 อยูร่ะหวา่งการประมาณราคา ความคบืหนา้คดิเป็น รอ้ยละ 

90

 อยูร่ะหวา่งการประมาณราคา ความคบืหนา้คดิเป็น รอ้ยละ 

90

วนศ.

นครศรธีรรมราช

ปรับปรุงหอ้งสมดุ วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 แหง่ 500,000 P
 รูปแบบรายการและประมาณราคาจากส านักสถาปัตยกรรม

เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้อยูร่ะหวา่งก าหนดราคากลางทอ้งถิน่ 

ความคบืหนา้คดิเป็นรอ้ยละ 70

 อยูร่ะหวา่งขอความเห็นชอบราคากลางทอ้งถิน่จากผูม้ี

อ านาจอนุมัต ิคดิเป็นรอ้ยละ 50



 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

 



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
      ก.2 วิธี E-bidding 
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.อา่งทอง
ชดุนนยวกิ วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบลบาง
แกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

1 ชดุ 70,000 P 16-25พ.ย.63  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่13: ประกาศผูช้นะในการเสนอราคา(27พ.ย.63)

วนศ.อา่งทอง
ชดุฤาษีแดง วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบล
บางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

1 ชดุ 55,000 P 16-25พ.ย.63  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่13: ประกาศผูช้นะในการเสนอราคา(27พ.ย.63)

วนศ.อา่งทอง
ชดุวายเุวก วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบลบาง
แกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

1 ชดุ 70,000 P 16-25พ.ย.63  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่13: ประกาศผูช้นะในการเสนอราคา(27พ.ย.63)

วนศ.อา่งทอง
ชดุอสรุผัด วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบลบาง
แกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

1 ชดุ 60,000 P 16-25พ.ย.63  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่13: ประกาศผูช้นะในการเสนอราคา(27พ.ย.63)

วนศ.อา่งทอง
ธงน าทัพโขนยักษ์แบบปักลาย วทิยาลัยนาฏ
ศลิปอา่งทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง
 จังหวัดอา่งทอง

1 อนั 6,000 P 16-25พ.ย.63  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่13: ประกาศผูช้นะในการเสนอราคา(27พ.ย.63)

วนศ.อา่งทอง
ธงน าทัพลงิแบบปักลาย วทิยาลัยนาฏศลิป
อา่งทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง 
จังหวัดอา่งทอง

1 อนั 6,000 P 16-25พ.ย.63  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่13: ประกาศผูช้นะในการเสนอราคา(27พ.ย.63)

วนศ.อา่งทอง
นางรืน่ วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบลบางแกว้
 อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

1 ชดุ 16,000 P 16-25พ.ย.63  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่13: ประกาศผูช้นะในการเสนอราคา(27พ.ย.63)

วนศ.อา่งทอง
นางโรย วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบลบาง
แกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

1 ชดุ 16,000 P 16-25พ.ย.63  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่13: ประกาศผูช้นะในการเสนอราคา(27พ.ย.63)

วนศ.อา่งทอง
บรรลัยกนัฐ ์วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบล
บางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

1 ชดุ 80,000 P 16-25พ.ย.63  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่13: ประกาศผูช้นะในการเสนอราคา(27พ.ย.63)

วนศ.อา่งทอง
พระพรหม วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบลบาง
แกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

1 ชดุ 75,000 P 16-25พ.ย.63  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่13: ประกาศผูช้นะในการเสนอราคา(27พ.ย.63)

วนศ.อา่งทอง
พระเพือ่น วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบลบาง
แกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

1 ชดุ 16,000 P 16-25พ.ย.63  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่13: ประกาศผูช้นะในการเสนอราคา(27พ.ย.63)

วนศ.อา่งทอง
พระแพง วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบลบาง
แกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

1 ชดุ 16,000 P 16-25พ.ย.63  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่13: ประกาศผูช้นะในการเสนอราคา(27พ.ย.63)

วนศ.อา่งทอง
ระบ าครฑุตัวรอง วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง 
ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัด
อา่งทอง

10 ชดุ 500,000 P 16-25พ.ย.63  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่13: ประกาศผูช้นะในการเสนอราคา(27พ.ย.63)
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.อา่งทอง
ระบ าครฑุตัวเอก วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง 
ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัด
อา่งทอง

1 ชดุ 60,000 P 16-25พ.ย.63  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่13: ประกาศผูช้นะในการเสนอราคา(27พ.ย.63)

วนศ.อา่งทอง
โรงพธิสีเีขยีว วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบล
บางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

1 ชดุ 35,000 P 16-25พ.ย.63  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่13: ประกาศผูช้นะในการเสนอราคา(27พ.ย.63)

วนศ.อา่งทอง
โรงพธิสีดี า วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบล
บางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

1 ชดุ 35,000 P 16-25พ.ย.63  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่13: ประกาศผูช้นะในการเสนอราคา(27พ.ย.63)

วนศ.อา่งทอง
รถ 3 ลอ้ไฟฟ้า 2 ทีน่ั่ง วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง
 ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัด
อา่งทอง

1 คัน 48,500 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ์

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์ก าหนดTORในวันที ่25 พ.ย.63)

วนศ.อา่งทอง
รถโฟลค์ลฟิท ์ฟิลเลอร ์ใหม ่Diesel 2.5 Ton 

วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอ
เมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

1 คัน 320,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ์

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์ก าหนดTORในวันที ่25 พ.ย.63)

วนศ.อา่งทอง
รถยนตโ์ดยสารปรับอากาศ(มนิบัิส) ขนาด 24 ที่
น่ัง วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบลบางแกว้ 
อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

1 คัน 3,500,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ์

 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์ก าหนดTORในวันที ่25 พ.ย.63)

วนศ.อา่งทอง
เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One ส าหรับงาน
ส านักงาน วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบลบาง
แกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

2 เครือ่ง 34,000 P 12-23พ.ย.63  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่3: ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะเฉพาะของ
ครภัุณฑใ์หม(่เนือ่งจากประกาศครัง้แรกแลว้ไมม่ผีูเ้สนอราคา)

วนศ.อา่งทอง
เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One ส าหรับงาน
ประมวลผล วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบล
บางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

1 เครือ่ง 23,000 P 12-23พ.ย.63  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่3: ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะเฉพาะของ
ครภัุณฑใ์หม(่เนือ่งจากประกาศครัง้แรกแลว้ไมม่ผีูเ้สนอราคา)

วนศ.อา่งทอง

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบ
ที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 
วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอ
เมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

51 เครือ่ง 1,122,000 P 12-23พ.ย.63  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่3: ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะเฉพาะของ
ครภัุณฑใ์หม(่เนือ่งจากประกาศครัง้แรกแลว้ไมม่ผีูเ้สนอราคา)

วนศ.อา่งทอง
เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรับงาน
ประมวลผล วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบล
บางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

2 เครือ่ง 44,000 P 12-23พ.ย.63  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่3: ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะเฉพาะของ
ครภัุณฑใ์หม(่เนือ่งจากประกาศครัง้แรกแลว้ไมม่ผีูเ้สนอราคา)

วนศ.อา่งทอง
เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรับงานส านักงาน 
วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอ
เมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

3 เครือ่ง 48,000 P 12-23พ.ย.63  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่3: ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะเฉพาะของ
ครภัุณฑใ์หม(่เนือ่งจากประกาศครัง้แรกแลว้ไมม่ผีูเ้สนอราคา)

วนศ.อา่งทอง

เครือ่งพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้ม
ตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) วทิยาลัย
นาฏศลิปอา่งทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง
อา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

2 เครือ่ง 16,000 P 12-23พ.ย.63  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่3: ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะเฉพาะของ
ครภัุณฑใ์หม(่เนือ่งจากประกาศครัง้แรกแลว้ไมม่ผีูเ้สนอราคา)

วนศ.อา่งทอง

เครือ่งพมิพ ์เลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 
Network แบบที ่2 (38 หนา้/นาท)ี วทิยาลัยนาฏ
ศลิปอา่งทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง
 จังหวัดอา่งทอง

5 เครือ่ง 75,000 P 12-23พ.ย.63  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่3: ก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะเฉพาะของ
ครภัุณฑใ์หม(่เนือ่งจากประกาศครัง้แรกแลว้ไมม่ผีูเ้สนอราคา)



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว 
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เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

ประเภท

ของ

คูส่ญัญา 

(12.4)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน / สง่มอบ

ครุภณัฑ(์ตามจรงิ)  

(13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ) 

(14)

จ านวนเงนิที่

เบกิจา่ย (ตามจรงิ) 

(15)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.

2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)

วนศ.อา่งทอง

เครือ่งปรับอากาศ  แบบแยกสว่น แบบตัง้พืน้

หรอืแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000

 บทียี ูวทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบลบางแกว้

 อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

2 เครือ่ง 86,800 P 1-30 พ.ย.63
ใบสัง่ซือ้

3/2564
24-พ.ย-63

รา้นอภชิาต ิ

แอร์
รา้น 24พ.ย.-1ธ.ค.63                  80,000 1 งาน 1-ธ.ค.-63                       80,000 7015395990 30-พ.ย.-63 30-พ.ย.-63  ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง  สง่มอบครภัุณฑเ์รยีบรอ้ย

วนศ.อา่งทอง

ตูบ้านเลือ่นกระจก พรอ้มฐานรอง วทิยาลัยนาฏ

ศลิปอา่งทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

อา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

5 หลัง 27,500 P 1-30 พ.ย.63
ใบสัง่ซือ้

6/2564
27-พ.ย-63 บ.บทีจูี บรษัิท จ ากัด 27พ.ย.-4ธ.ค.63                  25,000 1 งาน 4-ธ.ค.-63                       25,000 7015406054  ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง  รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.อา่งทอง

ตูบ้านเลือ่นทบึ วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง 

ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัด

อา่งทอง

5 หลัง 27,500 P 1-30 พ.ย.63
ใบสัง่ซือ้

6/2564
27-พ.ย-63 บ.บทีจูี บรษัิท จ ากัด 27พ.ย.-4ธ.ค.63                  25,000 1 งาน 4-ธ.ค.-63                       25,000 7015406054  ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง  รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.อา่งทอง

เครือ่งขยายเสยีงชว่ยสอนพรอ้มล าโพง 

วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบลบางแกว้ 

อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

10 เครือ่ง 60,000 P 1-30 พ.ย.63
ใบสัง่ซือ้

5/2564
27-พ.ย-63 บ.บทีจูี บรษัิท จ ากัด 27พ.ย.-4ธ.ค.63 60,000 1 งาน 4-ธ.ค.-63 60,000 7015406047  ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง  รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.อา่งทอง
ไมคล์อย วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบลบาง

แกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง
12 ชดุ 17,500 P 1-30 พ.ย.63

ใบสัง่ซือ้

4/2564
27-พ.ย-63 บ.บทีจูี บรษัิท จ ากัด 27พ.ย.-4ธ.ค.63 17,400 1งาน 4-ธ.ค.-63 17,400 7015405706  ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง  รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.อา่งทอง
กรับพวง วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบลบาง

แกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง
5 อัน 5,000 P 9-13 พ.ย.63

สัญญาเลขที ่

1/2564
1-ธ.ค.-63

บ.เอกลักษณ์

การดนตรี
บรษัิท จ ากัด

1ธ.ค.63-29ม.ค.

64
2,500 1งาน 29-ม.ค.-64 2,500 7015413822  พจิารณาผลการเสนอราคา  ท าสัญญาแลว้(รอสง่มอบครภัุณฑ)์

วนศ.อา่งทอง
กลองตะโพน วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบล

บางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง
1 ชดุ 30,000 P 9-13 พ.ย.63

สัญญาเลขที ่

1/2564
1-ธ.ค.-63

บ.เอกลักษณ์

การดนตรี
บรษัิท จ ากัด

1ธ.ค.63-29ม.ค.

64
17,000 1งาน 29-ม.ค.-64 17,000 7015413822  พจิารณาผลการเสนอราคา  ท าสัญญาแลว้(รอสง่มอบครภัุณฑ)์

วนศ.อา่งทอง
ขลุย่เพยีงออ วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบล

บางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง
5 เลา 8,000 P 9-13 พ.ย.63

สัญญาเลขที ่

1/2564
1-ธ.ค.-63

บ.เอกลักษณ์

การดนตรี
บรษัิท จ ากัด

1ธ.ค.63-29ม.ค.

64
7,500 1งาน 29-ม.ค.-64 7,500 7015413822  พจิารณาผลการเสนอราคา  ท าสัญญาแลว้(รอสง่มอบครภัุณฑ)์

วนศ.อา่งทอง

ฆอ้งวงเล็กพรอ้มลกูฆอ้ง วทิยาลัยนาฏศลิป

อา่งทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง 

จังหวัดอา่งทอง

10 วง 160,000 P 9-13 พ.ย.63
สัญญาเลขที ่

1/2564
1-ธ.ค.-63

บ.เอกลักษณ์

การดนตรี
บรษัิท จ ากัด

1ธ.ค.63-29ม.ค.

64
140,000 1งาน 29-ม.ค.-64 140,000 7015413822  พจิารณาผลการเสนอราคา  ท าสัญญาแลว้(รอสง่มอบครภัุณฑ)์

วนศ.อา่งทอง

ฆอ้งวงใหญพ่รอ้มลกูฆอ้ง วทิยาลัยนาฏศลิป

อา่งทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง 

จังหวัดอา่งทอง

10 วง 170,000 P 9-13 พ.ย.63
สัญญาเลขที ่

1/2564
1-ธ.ค.-63

บ.เอกลักษณ์

การดนตรี
บรษัิท จ ากัด

1ธ.ค.63-29ม.ค.

64
140,000 1งาน 29-ม.ค.-64 140,000 7015413822  พจิารณาผลการเสนอราคา  ท าสัญญาแลว้(รอสง่มอบครภัุณฑ)์

วนศ.อา่งทอง

ฉิง่ (ใชใ้นวงเครือ่งสาย มโหร)ี วทิยาลัยนาฏ

ศลิปอา่งทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

อา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

10 คู่ 5,000 P 9-13 พ.ย.63
สัญญาเลขที ่

1/2564
1-ธ.ค.-63

บ.เอกลักษณ์

การดนตรี
บรษัิท จ ากัด

1ธ.ค.63-29ม.ค.

64
4,000 1งาน 29-ม.ค.-64 4,000 7015413822  พจิารณาผลการเสนอราคา  ท าสัญญาแลว้(รอสง่มอบครภัุณฑ)์

วนศ.อา่งทอง

ฉิง่ (ใชใ้นวงป่ีพาทย)์ วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง

 ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัด

อา่งทอง

10 คู่ 7,000 P 9-13 พ.ย.63
สัญญาเลขที ่

1/2564
1-ธ.ค.-63

บ.เอกลักษณ์

การดนตรี
บรษัิท จ ากัด

1ธ.ค.63-29ม.ค.

64
4000 1งาน 29-ม.ค.-64 4000 7015413822  พจิารณาผลการเสนอราคา  ท าสัญญาแลว้(รอสง่มอบครภัุณฑ)์

วนศ.อา่งทอง
ตะโพนไทย วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบล

บางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง
5 ใบ 50,000 P 9-13 พ.ย.63

สัญญาเลขที ่

1/2564
1-ธ.ค.-63

บ.เอกลักษณ์

การดนตรี
บรษัิท จ ากัด

1ธ.ค.63-29ม.ค.

64
                 40,000 1งาน 29-ม.ค.-64                       40,000 7015413822  พจิารณาผลการเสนอราคา  ท าสัญญาแลว้(รอสง่มอบครภัุณฑ)์

วนศ.อา่งทอง
ป่ีชวา วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบลบางแกว้

 อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง
5 เลา 16,500 P 9-13 พ.ย.63

สัญญาเลขที ่

1/2564
1-ธ.ค.-63

บ.เอกลักษณ์

การดนตรี
บรษัิท จ ากัด

1ธ.ค.63-29ม.ค.

64
                 12,500 1งาน 29-ม.ค.-64                       12,500 7015413822  พจิารณาผลการเสนอราคา  ท าสัญญาแลว้(รอสง่มอบครภัุณฑ)์

วนศ.อา่งทอง
ป่ีใน วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบลบางแกว้ 

อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง
5 เลา 16,500 P 9-13 พ.ย.63

สัญญาเลขที ่

1/2564
1-ธ.ค.-63

บ.เอกลักษณ์

การดนตรี
บรษัิท จ ากัด

1ธ.ค.63-29ม.ค.

64
                 12,500 1งาน 29-ม.ค.-64                       12,500 7015413822  พจิารณาผลการเสนอราคา  ท าสัญญาแลว้(รอสง่มอบครภัุณฑ)์

วนศ.อา่งทอง

ระนาดทุม้เหล็กพรอ้มผนืระนาดทุม้เหล็ก 

วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบลบางแกว้ 

อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

1 ราง 63,000 P 9-13 พ.ย.63
สัญญาเลขที ่

1/2564
1-ธ.ค.-63

บ.เอกลักษณ์

การดนตรี
บรษัิท จ ากัด

1ธ.ค.63-29ม.ค.

64
                 35,000 1งาน 29-ม.ค.-64                       35,000 7015413822  พจิารณาผลการเสนอราคา  ท าสัญญาแลว้(รอสง่มอบครภัุณฑ)์

วนศ.อา่งทอง

ระนาดเอกเหล็กพรอ้มผนืระนาดเอกเหล็ก 

วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบลบางแกว้ 

อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

1 ราง 53,000 P 9-13 พ.ย.63
สัญญาเลขที ่

1/2564
1-ธ.ค.-63

บ.เอกลักษณ์

การดนตรี
บรษัิท จ ากัด

1ธ.ค.63-29ม.ค.

64
                 35,000 1งาน 29-ม.ค.-64                       35,000 7015413822  พจิารณาผลการเสนอราคา  ท าสัญญาแลว้(รอสง่มอบครภัุณฑ)์

วนศ.อา่งทอง
วงกลองยาว วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบล

บางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง
1 วง 45,000 P 9-13 พ.ย.63

สัญญาเลขที ่

1/2564
1-ธ.ค.-63

บ.เอกลักษณ์

การดนตรี
บรษัิท จ ากัด

1ธ.ค.63-29ม.ค.

64
                 30,000 1งาน 29-ม.ค.-64                       30,000 7015413822  พจิารณาผลการเสนอราคา  ท าสัญญาแลว้(รอสง่มอบครภัุณฑ)์



 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

 



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
      ก.1 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 



หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทนุ •(6)
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น
ว
น

 (
7
) 
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ห
น
ว่
ย
น
บั

 (
8
) 

 ’

 งบประมาฯ

ตามพรบงบ

ประมาณ 

(บาท) (9)

(3
) 
ว
ธิ
เีฉ
พ
า
ะเ
จ
า
ะจ
ง

ชว่งเวลา

ประกาศ 

(ถา้ม)ี

 (11)

เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน / สง่มอบครุภณัฑ์

(ตามจรงิ)  (13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ) 

(14)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.

2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 

ธ.ค.2563)

ความคบืหนา้

วนศ.รอ้ยเอ็ด

เครือ่งปรับอากาศแบบแยกสว่น ชนดิแขวน 

30,000 BTU (พรอ้มตดิตัง้) วทิยาลัยนาฏศลิป

รอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 

จังหวัดรอ้ยเอ็ด

7 เครือ่ง 281,400 P
ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

อยูใ่นขัน้ตอนคณะกรรมการตรวจรับการสง่

มอบ

วนศ.รอ้ยเอ็ด

เครือ่งมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดับ XGA ขนาด

 3,500 ANSI Lumens  วทิยาลัยนาฏศลิป

รอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 

จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 เครือ่ง 30,300 P
ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

อยูใ่นขัน้ตอนคณะกรรมการตรวจรับการสง่

มอบ

วนศ.รอ้ยเอ็ด

จอรับภาพ ชนดิมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยง

มมุ 150 นิว้ วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

3 เครือ่ง 72,900 P
ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

อยูใ่นขัน้ตอนคณะกรรมการตรวจรับการสง่

มอบ

วนศ.รอ้ยเอ็ด

กลองแขกประกอบลายเรซิน่หวัทา้ย วทิยาลัย

นาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 คู่ 40,000 P
ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งขออนุมัตสิัง่ซือ้

สัง่จา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด

กลองชดุพืน้บา้นอสีานพรอ้มขาตัง้ วทิยาลัย

นาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 55,500 P
ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งขออนุมัตสิัง่ซือ้

สัง่จา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด

ขมิคางหม ูหลักเกลยีว วทิยาลัยนาฏศลิป

รอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 

จังหวัดรอ้ยเอ็ด

5 ตัว 35,000 P
ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งขออนุมัตสิัง่ซือ้

สัง่จา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
แคนเกา้ วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด
4 เตา้ 12,000 P

ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งขออนุมัตสิัง่ซือ้

สัง่จา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
แคนเจ็ด วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด
4 เตา้ 12,000 P

ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งขออนุมัตสิัง่ซือ้

สัง่จา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด

แคนแปด ขนาดใหญพ่เิศษ วทิยาลัยนาฏศลิป

รอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 

จังหวัดรอ้ยเอ็ด

4 เตา้ 12,000 P
ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งขออนุมัตสิัง่ซือ้

สัง่จา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด

ฆอ้งมอญวงใหญปิ่ดทองรอ้ยเปอรเ์ซน็พรอ้มลกู

ฆอ้ง วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 วง 129,000 P
ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งขออนุมัตสิัง่ซือ้

สัง่จา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ป่ีนอกต า่ วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด
2 เลา 6,600 P

ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งขออนุมัตสิัง่ซือ้

สัง่จา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด

โปงลาง 7 เสยีง พรอ้มขาตัง้ท าดว้ยไมเ้นือ้แข็ง 

วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

2 ชดุ 59,400 P
ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งขออนุมัตสิัง่ซือ้

สัง่จา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด

โปงลาง ไมม้ะหาด 7 เสยีง วทิยาลัยนาฏศลิป

รอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 

จังหวัดรอ้ยเอ็ด

3 ผนื 45,000 P
ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งขออนุมัตสิัง่ซือ้

สัง่จา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด

ผนืระนาดทุม้ (ชนดิพเิศษ) วทิยาลัยนาฏศลิป

รอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 

จังหวัดรอ้ยเอ็ด

4 ผนื 60,000 P
ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งขออนุมัตสิัง่ซือ้

สัง่จา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด

ผนืระนาดเอก (ชนดิพเิศษ) วทิยาลัยนาฏศลิป

รอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 

จังหวัดรอ้ยเอ็ด

3 ผนื 54,000 P
ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งขออนุมัตสิัง่ซือ้

สัง่จา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
พณิเบสไฟฟ้า วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด
2 ตัว 30,000 P

ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งขออนุมัตสิัง่ซือ้

สัง่จา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
พณิไฟฟ้า วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด
2 ตัว 20,000 P

ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งขออนุมัตสิัง่ซือ้

สัง่จา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด

ลกูเปิงมาง (7ลกู) วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัด

รอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 18,000 P
ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งขออนุมัตสิัง่ซือ้

สัง่จา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
วงมโหรอีสีาน วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด
1 วง 98,400 P

ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งขออนุมัตสิัง่ซือ้

สัง่จา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
โหวด 5 เสยีง วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด
10 ตัว 5,000 P

ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งขออนุมัตสิัง่ซือ้

สัง่จา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
โหวด 7 เสยีง วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด
10 ตัว 7,000 P

ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งขออนุมัตสิัง่ซือ้

สัง่จา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด

เบาะยมินาสตกิยางพารา 12x2 เมตร หนา 6 นิว้

 วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 เบาะ 7,000 P
ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งขออนุมัตสิัง่ซือ้

สัง่จา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่1  (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 

นิว้) วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

10 ชดุ 220,000 P
ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งขออนุมัตสิัง่ซือ้

สัง่จา้ง
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เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน / สง่มอบครุภณัฑ์

(ตามจรงิ)  (13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ) 

(14)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.

2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 

ธ.ค.2563)

ความคบืหนา้

วนศ.รอ้ยเอ็ด

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรับงาน

ประมวลผล วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

2 เครือ่ง 44,000 P
ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งขออนุมัตสิัง่ซือ้

สัง่จา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด

เครือ่งพมิพ ์เลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1  (28 หนา้/นาท)ี วทิยาลัย

นาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 เครือ่ง 8,900 P
ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งขออนุมัตสิัง่ซือ้

สัง่จา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด

เครือ่งปรับอากาศแบบแยกสว่น ชนดิแขวน 

30,000 BTU (พรอ้มตดิตัง้) วทิยาลัยนาฏศลิป

รอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 

จังหวัดรอ้ยเอ็ด

10 เครือ่ง 402,000 P
ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

อยูใ่นขัน้ตอนคณะกรรมการตรวจรับการสง่

มอบ

วนศ.รอ้ยเอ็ด

กลองหาง,กลองตุม้พรอ้มขาตัง้ วทิยาลัยนาฏ

ศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด

 จังหวัดรอ้ยเอ็ด

2 ชดุ 37,000 P
ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

ขัน้ตอนที ่11: อยูร่ะหวา่งท ารายงานผล

การเสนอราคา

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ก าพวดป่ี วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด
10 อัน 5,000 P

ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

ขัน้ตอนที ่11: อยูร่ะหวา่งท ารายงานผล

การเสนอราคา

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ฉาบเล็ก วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด
1 คู่ 1,200 P

ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

ขัน้ตอนที ่11: อยูร่ะหวา่งท ารายงานผล

การเสนอราคา

วนศ.รอ้ยเอ็ด
วงป่ีพาทย ์วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด
1 วง 290,000 P

ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

ขัน้ตอนที ่11: อยูร่ะหวา่งท ารายงานผล

การเสนอราคา

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ซออสีาน วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด
20 คัน 50,000 P

ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

ขัน้ตอนที ่11: อยูร่ะหวา่งท ารายงานผล

การเสนอราคา

วนศ.รอ้ยเอ็ด

โปงลาง 7 เสยีง คยี ์Am วทิยาลัยนาฏศลิป

รอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 

จังหวัดรอ้ยเอ็ด

20 ผนื 300,000 P
ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

ขัน้ตอนที ่11: อยูร่ะหวา่งท ารายงานผล

การเสนอราคา

วนศ.รอ้ยเอ็ด

โปงลาง 7 เสยีง วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัด

รอ้ยเอ็ด

2 ชดุ 16,000 P
ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

ขัน้ตอนที ่11: อยูร่ะหวา่งท ารายงานผล

การเสนอราคา

วนศ.รอ้ยเอ็ด
พณิเบสไฟฟ้า วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด
3 ตัว 45,000 P

ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

ขัน้ตอนที ่11: อยูร่ะหวา่งท ารายงานผล

การเสนอราคา

วนศ.รอ้ยเอ็ด
พณิไฟฟ้า วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด
5 ตัว 50,000 P

ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

ขัน้ตอนที ่11: อยูร่ะหวา่งท ารายงานผล

การเสนอราคา

วนศ.รอ้ยเอ็ด

เครือ่งเสยีงสนามชดุเล็กพรอ้มอปุกรณ์ 

วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

3 ชดุ 150,000 P
ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหา

ผูรั้บจา้ง

ขัน้ตอนที ่11: อยูร่ะหวา่งท ารายงานผล

การเสนอราคา



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
      ก.2 วิธี E-bidding 
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.รอ้ยเอ็ด
แซคโซโฟน เทเนอร ์วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด 
ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

4 ตัว 200,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.รอ้ยเอ็ด
แซคโซโฟน อลัโต วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด 
ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

4 ตัว 180,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ตูแ้อมป์ ขยายพนิ เบสไฟฟ้า (ส าหรับงาน
เผยแพร)่ วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลใน
เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ตัว 49,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ตูแ้อมป์ ขยายพนิไฟฟ้า (ส าหรับงานเผยแพร)่ 
วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

2 ตัว 78,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ตูแ้อมป์กตีา้รไ์ฟฟ้า วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด 
ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

4 ตู ้ 200,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ตูแ้อมป์เบสไฟฟ้า วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด 
ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

2 ตู ้ 120,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.รอ้ยเอ็ด
เครือ่งประดับเพชรชดุมโนราหเ์ลน่น ้า วทิยาลัย
นาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง
รอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

7 ชดุ 140,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ฉุยฉายพราหมพรอ้มเครือ่งประดับ วทิยาลัยนาฏ
ศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 
จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 140,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุกวางทองพรอ้มเครือ่งประดับและศรษีะ 
วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุกมุภกรรณเครือ่งประดับพรอ้มศรษีะ อาวธุ 
วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุขดิไหมไทยอสีาน วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด
 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัด
รอ้ยเอ็ด

20 ชดุ 318,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุตรเีมฆ พรอ้มเครือ่งประดับ ศรษีะ อาวธุ และ
รุง้ วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง 
อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 60,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุทศกณัฑ ์พรอ้มเครือ่งประดับ ศรษีะ อาวธุ 
และรุง้ วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง 
อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 80,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุทศคริธีร พรอ้มเครือ่งประดับ ศรษีะ อาวธุ 
และรุง้ วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง 
อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 80,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุทศคริวีัน พรอ้มเครือ่งประดับ ศรษีะ อาวธุ 
และรุง้ วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง 
อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 80,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุไทภเูขา วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลใน
เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

20 ชดุ 185,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุนางเบญจกายพรอ้มเครือ่งประดับและมงกฎุ
นาง วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง 
อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 120,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุนางพรอ้มเครือ่งประดับศรษีะ (ชฎา) อาวธุ 
(รุง้) วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง 
อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 55,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุนางสดีา พรอ้มเครือ่งประดับ ศรษีะ วทิยาลัย
นาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง
รอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 120,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุนางสพุรรณมัจฉาพรอ้มเครือ่งประดับและ
มงกฎุนาง วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลใน
เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 120,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุนายแกว้พีเ่ลีย้งพระลอพรอ้มเครือ่งประดับ 
วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 70,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุนายขวัญพีเ่ลีย้งพระลอพรอ้มเครือ่งประดับ 
วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 70,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุนลินนท ์พรอ้มเครือ่งประดับ ศรษีะ อาวธุ และ
รุง้ วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง 
อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุนลิพัท พรอ้มเครือ่งประดับ ศรษีะ อาวธุ และ
รุง้ วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง 
อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุเปาวนาสรูเครือ่งประดับพรอ้มศรษีะ อาวธุ 
วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุพญาลงิ ศรษีะมยีอดโลน้ ชดุลงิยนืเครือ่งปัก
หนุน (มัจฉานุ) วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบล
ในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุพระแขนสัน้ยนืเครือ่ง ปักหนุน เครือ่งประดับ 
ชฎา อาวธุ (รุง้) วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบล
ในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 70,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุพระแขนสัน้ยนืเครือ่ง ปักหนุน เครือ่งประดับ 
และชฎา วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลใน
เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 70,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุพระนารายณ์ พรอ้มเครือ่งประดับ อาวธุและ
ชฎา วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง 
อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 75,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุพระพรหม พรอ้มเครือ่งประดับศรษีะ อาวธุ รุง้
และชฎา วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลใน
เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 75,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุพระรามเครือ่งประดับ ชฎา อาวธุ วทิยาลัย
นาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง
รอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุพระลักษณ์เครือ่งประดับ ชฎา อาวธุ วทิยาลัย
นาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง
รอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุพาล ีพรอ้มเครือ่งประดับ ศรษีะ อาวธุ และรุง้ 
วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุฟ้อนโหวดพรอ้มเครือ่งประดับเงนิ วทิยาลัย
นาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง
รอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

40 ชดุ 700,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุมหาชมพ ูพรอ้มเครือ่งประดับ ศรษีะ อาวธุ 
และรุง้ วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง 
อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุมโหธรเครือ่งประดับพรอ้มศรษีะ อาวธุ 
วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุมา้รศีเครือ่งประดับพรอ้มศรษีะ อาวธุ 
วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุเมขลาพรอ้มเครือ่งประดับ พรอ้มลกูแกว้ 
วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 120,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุไมยราพณ์พรอ้มเครือ่งประดับศรษีะ อาวธุ 
วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุยักษ์ตัวเอกยนืเครือ่ง ปักหนุน ศรษีะยักษ์มี
ยอดภเิภก วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลใน
เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุรามสรูพรอ้มเครือ่งประดับและศรษีะ อาวธุ 
วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุฤษีแดงเครือ่งประดับพรอ้มศรษีะ ไมเ้ทา้ 
วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุเสนา หมอล า วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด 
ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

4 ชดุ 60,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุเสนาไทยพรอ้มเครือ่งประดับ วทิยาลัยนาฏ
ศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 
จังหวัดรอ้ยเอ็ด

4 ชดุ 70,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุเสนายักษ์พรอ้มเครือ่งประดับและศรษีะ อาวธุ
 วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

6 ชดุ 120,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุเสนาลงิพรอ้มเครือ่งประดับและศรษีะ อาวธุ 
วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

6 ชดุ 120,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุหนุมานเครือ่งประดับพรอ้มศรษีะ อาวธุ 
วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
หางเครือ่งหมอล าหญงิ วทิยาลัยนาฏศลิป
รอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 
จังหวัดรอ้ยเอ็ด

5 ชดุ 40,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ยอดนาคะบชูา ตัวเอก วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด
 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัด
รอ้ยเอ็ด

1 ยอด 15,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ตูแ้อมป์กตีา้ร ์วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลใน
เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

6 ตัว 300,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ตูแ้อมป์ขยายพณิเบสไฟฟ้า วทิยาลัยนาฏศลิป
รอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 
จังหวัดรอ้ยเอ็ด

4 ตัว 196,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ตูแ้อมป์ขยายพณิไฟฟ้า วทิยาลัยนาฏศลิป
รอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 
จังหวัดรอ้ยเอ็ด

4 ตัว 156,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ตูแ้อมป์คยีบ์อรด์ วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด 
ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

5 ตู ้ 175,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ตูแ้อมป์เบส วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลใน
เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

3 ตัว 180,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.รอ้ยเอ็ด
เครือ่งปรงุแตง่เสยีงกตีา้ร ์วทิยาลัยนาฏศลิป
รอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 
จังหวัดรอ้ยเอ็ด

4 เครือ่ง 200,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุทรพาพรอ้มเครือ่งประดับศรษีะ วทิยาลัยนาฏ
ศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 
จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 45,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุทรพพีรอ้มเครือ่งประดับศรษีะ วทิยาลัยนาฏ
ศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 
จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 45,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุทศกณัฐพ์รอ้มเครือ่งประดับศรษีะและอาวธุ 
วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 170,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุนาคตัวเอกพรอ้มเครือ่งประดับศรษีะ วทิยาลัย
นาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง
รอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 50,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุบรรลัยกลัป์พรอ้มเครือ่งประดับศรษีะและอาวธุ
 วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุพระมงกฎุพรอ้มเครือ่งประดับศรษีะและอาวธุ 
วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุวริญุจ าบังพรอ้มเครือ่งประดับศรษีะและอาวธุ 
วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุสดายพุรอ้มเครือ่งประดับศรษีะ วทิยาลัยนาฏ
ศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 
จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 45,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุสหัสเดชะพรอ้มเครือ่งประดับศรษีะและอาวธุ 
วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 170,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุสทัธาสรูพรอ้มเครือ่งประดับศรษีะและอาวธุ 
วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุสมัพาทพีรอ้มเครือ่งประดับศรษีะ วทิยาลัย
นาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง
รอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุแสงอาทติยพ์รอ้มเครือ่งประดับศรษีะและ
อาวธุ วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง 
อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุอนิทรชติพรอ้มเครือ่งประดับศรษีะและอาวธุ 
วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว 
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 (11)

เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

ประเภท

ของ

คูส่ญัญา 

(12.4)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน / สง่มอบ

ครุภณัฑ(์ตามจรงิ)  

(13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ) 

(14)

จ านวนเงนิที่

เบกิจา่ย (ตามจรงิ) 

(15)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.

2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)

วนศ.รอ้ยเอ็ด

ชดุวงโยธวาทติ ประกอบดว้ย เสือ้สทู กางเกง

เอีย้ม ตราสัญาลักษณ์สถาบัน ปลอกแขน ผา้

คลมุไหลห่รอืเอว หมวก2แบบ ตราประดับหนา้

หมวก พูข่นนก รองเทา้ วทิยาลัยนาฏศลิป

รอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 

จังหวัดรอ้ยเอ็ด

70 ชดุ 350,000 P ฉจ01/2564 อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหาผูรั้บจา้ง ลงนามในสัญญาแลว้

วนศ.รอ้ยเอ็ด

สแตนวางโนต้ดนตรพีรอ้มเกา้อี ้วทิยาลัยนาฏ

ศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด

 จังหวัดรอ้ยเอ็ด

51 ชดุ 255,000 P ฉจ02/2564 อยูใ่นขัน้ตอนการจัดหาผูรั้บจา้ง ลงนามในสัญญาแลว้



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 4 ธ.ค.2563)

วนศ.รอ้ยเอ็ด

กอ่สรา้งรัว้ดา้นหนา้และดา้นขา้งฝ่ังทศิตะวันตก 

วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 แหง่ 2,567,000 P
อยูใ่นขัน้ตอนการลงนามสญัญา คาดวา่จะสามารถลงนามใน

สญัญาไดภ้ายในวันที ่18 พ.ย.63
อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา



 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

 



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
      ก.2 วิธี E-bidding 
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 (11)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.สโุขทัย
กลองโนรา วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย ต าบลบา้น
กลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

1 ลกู 5,500 P

 ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิายน 
2563 คาดวา่เสนอราคาในระบบ วันที ่23 พฤศจกิายน 2563 

พจิารณาราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563 และรายงานผลการ
เสนอราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563

 ขัน้ตอนขอ้ 16: ท าสญัญาแลว้/รอการสง่มอบ

วนศ.สโุขทัย
กลองมังคละ วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย ต าบล
บา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

10 ใบ 10,000 P

 ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิายน 
2563 คาดวา่เสนอราคาในระบบ วันที ่23 พฤศจกิายน 2563 

พจิารณาราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563 และรายงานผลการ
เสนอราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563

 ขัน้ตอนขอ้ 16: ท าสญัญาแลว้/รอการสง่มอบ

วนศ.สโุขทัย
กลองยาวหนา้ 8 วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย 
ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

20 ลกู 38,000 P

 ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิายน 
2563 คาดวา่เสนอราคาในระบบ วันที ่23 พฤศจกิายน 2563 

พจิารณาราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563 และรายงานผลการ
เสนอราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563

 ขัน้ตอนขอ้ 16: ท าสญัญาแลว้/รอการสง่มอบ

วนศ.สโุขทัย
กลองสองหนา้ วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย ต าบล
บา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

2 ลกู 18,000 P

 ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิายน 
2563 คาดวา่เสนอราคาในระบบ วันที ่23 พฤศจกิายน 2563 

พจิารณาราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563 และรายงานผลการ
เสนอราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563

 ขัน้ตอนขอ้ 16: ท าสญัญาแลว้/รอการสง่มอบ

วนศ.สโุขทัย
ขมิคางหม ูวทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย ต าบลบา้น
กลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

20 ตัว 200,000 P

 ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิายน 
2563 คาดวา่เสนอราคาในระบบ วันที ่23 พฤศจกิายน 2563 

พจิารณาราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563 และรายงานผลการ
เสนอราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563

 ขัน้ตอนขอ้ 16: ท าสญัญาแลว้/รอการสง่มอบ

วนศ.สโุขทัย
แคนแปดพรอ้มกระเป๋า วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย
 ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

10 เตา้ 50,000 P

 ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิายน 
2563 คาดวา่เสนอราคาในระบบ วันที ่23 พฤศจกิายน 2563 

พจิารณาราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563 และรายงานผลการ
เสนอราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563

 ขัน้ตอนขอ้ 16: ท าสญัญาแลว้/รอการสง่มอบ

วนศ.สโุขทัย
ฆอ้งคูห่นังตะลงุ วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย 
ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

1 ราง 7,600 P

 ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิายน 
2563 คาดวา่เสนอราคาในระบบ วันที ่23 พฤศจกิายน 2563 

พจิารณาราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563 และรายงานผลการ
เสนอราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563

 ขัน้ตอนขอ้ 16: ท าสญัญาแลว้/รอการสง่มอบ

วนศ.สโุขทัย
ฆอ้งมสุลมิพรอ้มขาตัง้แกะลาย (น่ังต)ี วทิยาลัย
นาฏศลิปสโุขทัย ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืง
สโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

1 ชดุ 18,000 P

 ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิายน 
2563 คาดวา่เสนอราคาในระบบ วันที ่23 พฤศจกิายน 2563 

พจิารณาราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563 และรายงานผลการ
เสนอราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563

 ขัน้ตอนขอ้ 16: ท าสญัญาแลว้/รอการสง่มอบ

วนศ.สโุขทัย
ซอดว้งพืน้บา้นภาคใต ้วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย
 ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

1 คัน 5,500 P

 ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิายน 
2563 คาดวา่เสนอราคาในระบบ วันที ่23 พฤศจกิายน 2563 

พจิารณาราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563 และรายงานผลการ
เสนอราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563

 ขัน้ตอนขอ้ 16: ท าสญัญาแลว้/รอการสง่มอบ
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.สโุขทัย
ซออูพ้ืน้บา้นภาคใต ้วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย 
ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

1 คัน 6,500 P

 ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิายน 
2563 คาดวา่เสนอราคาในระบบ วันที ่23 พฤศจกิายน 2563 

พจิารณาราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563 และรายงานผลการ
เสนอราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563

 ขัน้ตอนขอ้ 16: ท าสญัญาแลว้/รอการสง่มอบ

วนศ.สโุขทัย
แตระ วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย ต าบลบา้นกลว้ย
 อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

1 อนั 1,000 P

 ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิายน 
2563 คาดวา่เสนอราคาในระบบ วันที ่23 พฤศจกิายน 2563 

พจิารณาราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563 และรายงานผลการ
เสนอราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563

 ขัน้ตอนขอ้ 16: ท าสญัญาแลว้/รอการสง่มอบ

วนศ.สโุขทัย
ทับโนรา วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย ต าบลบา้น
กลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

1 คู่ 7,500 P

 ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิายน 
2563 คาดวา่เสนอราคาในระบบ วันที ่23 พฤศจกิายน 2563 

พจิารณาราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563 และรายงานผลการ
เสนอราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563

 ขัน้ตอนขอ้ 16: ท าสญัญาแลว้/รอการสง่มอบ

วนศ.สโุขทัย
เบสมสุลมิ วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย ต าบลบา้น
กลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

1 ตัว 31,200 P

 ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิายน 
2563 คาดวา่เสนอราคาในระบบ วันที ่23 พฤศจกิายน 2563 

พจิารณาราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563 และรายงานผลการ
เสนอราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563

 ขัน้ตอนขอ้ 16: ท าสญัญาแลว้/รอการสง่มอบ

วนศ.สโุขทัย
ป่ีชวา วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย ต าบลบา้นกลว้ย
 อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

4 เลา 13,200 P

 ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิายน 
2563 คาดวา่เสนอราคาในระบบ วันที ่23 พฤศจกิายน 2563 

พจิารณาราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563 และรายงานผลการ
เสนอราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563

 ขัน้ตอนขอ้ 16: ท าสญัญาแลว้/รอการสง่มอบ

วนศ.สโุขทัย
ป่ีพืน้บา้นภาคใต ้วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย 
ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

1 เลา 3,000 P

 ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิายน 
2563 คาดวา่เสนอราคาในระบบ วันที ่23 พฤศจกิายน 2563 

พจิารณาราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563 และรายงานผลการ
เสนอราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563

 ขัน้ตอนขอ้ 16: ท าสญัญาแลว้/รอการสง่มอบ

วนศ.สโุขทัย
แมนโดลนิ(ชนดิโปรง่) วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย
 ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

1 ตัว 12,500 P

 ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิายน 
2563 คาดวา่เสนอราคาในระบบ วันที ่23 พฤศจกิายน 2563 

พจิารณาราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563 และรายงานผลการ
เสนอราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563

 ขัน้ตอนขอ้ 16: ท าสญัญาแลว้/รอการสง่มอบ

วนศ.สโุขทัย
ไวโอลนิ วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย ต าบลบา้น
กลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย 
[จังหวัดสโุขทัย]

1 ตัว 25,000 P

 ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิายน 
2563 คาดวา่เสนอราคาในระบบ วันที ่23 พฤศจกิายน 2563 

พจิารณาราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563 และรายงานผลการ
เสนอราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563

 ขัน้ตอนขอ้ 16: ท าสญัญาแลว้/รอการสง่มอบ

วนศ.สโุขทัย
ร ามะนามสุลมิ (ใหญ)่ วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย 
ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

1 ใบ 9,000 P

 ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิายน 
2563 คาดวา่เสนอราคาในระบบ วันที ่23 พฤศจกิายน 2563 

พจิารณาราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563 และรายงานผลการ
เสนอราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563

 ขัน้ตอนขอ้ 16: ท าสญัญาแลว้/รอการสง่มอบ
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.สโุขทัย
โหมง่สามใบ วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย ต าบล
บา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

1 ชดุ 7,000 P

 ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิายน 
2563 คาดวา่เสนอราคาในระบบ วันที ่23 พฤศจกิายน 2563 

พจิารณาราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563 และรายงานผลการ
เสนอราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563

 ขัน้ตอนขอ้ 16: ท าสญัญาแลว้/รอการสง่มอบ

วนศ.สโุขทัย
โหวด 7 เสยีง พรอ้มกลอ่ง วทิยาลัยนาฏศลิป
สโุขทัย ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย 
จังหวัดสโุขทัย

10 ตัว 15,000 P

 ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิายน 
2563 คาดวา่เสนอราคาในระบบ วันที ่23 พฤศจกิายน 2563 

พจิารณาราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563 และรายงานผลการ
เสนอราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563

 ขัน้ตอนขอ้ 16: ท าสญัญาแลว้/รอการสง่มอบ

วนศ.สโุขทัย
องักะลงุ วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย ต าบลบา้น
กลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

4 ตับ 64,000 P

 ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิายน 
2563 คาดวา่เสนอราคาในระบบ วันที ่23 พฤศจกิายน 2563 

พจิารณาราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563 และรายงานผลการ
เสนอราคา 24-28 พฤศจกิายน 2563

 ขัน้ตอนขอ้ 16: ท าสญัญาแลว้/รอการสง่มอบ

วนศ.สโุขทัย
เครือ่งพระส าอาง วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย 
ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

1ชดุการแสดง 85,000 P  ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนขอ้ 8: ท าประกาศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย
ชดุขอมสบาดโขลญล าพง วทิยาลัยนาฏศลิป
สโุขทัย ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย 
จังหวัดสโุขทัย

1 ชดุ 11,700 P  ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนขอ้ 8: ท าประกาศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย
ชดุขนุสามชน วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย ต าบล
บา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

2 ชดุ 85,000 P  ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนขอ้ 8: ท าประกาศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย
ชดุนางนพมาศ วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย ต าบล
บา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

1 ชดุ 45,000 P  ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนขอ้ 8: ท าประกาศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย
ชดุนางเสอืง วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย ต าบล
บา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

1 ชดุ 34,000 P  ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนขอ้ 8: ท าประกาศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย
ชดุพระเจา้ชัยวรมัน วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย 
ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

1 ชดุ 23,200 P  ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนขอ้ 8: ท าประกาศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย
ชดุพระยาลไิท วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย ต าบล
บา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

1 ชดุ 42,500 P  ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนขอ้ 8: ท าประกาศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย
ชดุพ่อขนุบางกลางหาว วทิยาลัยนาฏศลิป
สโุขทัย ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย 
จังหวัดสโุขทัย

1 ชดุ 42,500 P  ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนขอ้ 8: ท าประกาศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย
ชดุพ่อขนุบาลเมอืง วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย 
ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

1 ชดุ 42,500 P  ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนขอ้ 8: ท าประกาศเชญิชวน



หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทนุ •(6)

จ
 า
น
ว
น

 (
7
) 

 ‘

ห
น
ว่
ย
น
บั

 (
8
) 

 ’

 งบประมาฯ

ตามพรบงบ

ประมาณ 

(บาท) (9)

(1
) 
ว
ธิ
ปี
ร
ะก
า
ศ
เช
ญิ

ช
ว
น
ท
ัว่
ไ
ป ชว่งเวลา

ประกาศ 

(ถา้ม)ี

 (11)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.สโุขทัย
ชดุพ่อขนุผาเมอืง วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย 
ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

1 ชดุ 42,500 P  ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนขอ้ 8: ท าประกาศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย
ชดุพ่อขนุรามค าแหง วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย 
ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

2 ชดุ 85,000 P  ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนขอ้ 8: ท าประกาศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย
ชดุพ่อขนุศรอีนิทราทติย ์วทิยาลัยนาฏศลิป
สโุขทัย ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย 
จังหวัดสโุขทัย

2 ชดุ 127,500 P  ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนขอ้ 8: ท าประกาศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย
ชดุระบ าไก ่วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย ต าบลบา้น
กลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

1ชดุการแสดง 120,000 P  ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนขอ้ 8: ท าประกาศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย
ชดุระบ านกยงุ วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย ต าบล
บา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

1ชดุการแสดง 80,000 P  ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนขอ้ 8: ท าประกาศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย
ระบ าชดุเชยีงแสน วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย 
ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

1ชดุการแสดง 120,000 P  ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนขอ้ 8: ท าประกาศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย
ระบ าชดุทวาราวด ี(แบบ ก) วทิยาลัยนาฏศลิป
สโุขทัย ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย 
จังหวัดสโุขทัย

1ชดุการแสดง 160,000 P  ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนขอ้ 8: ท าประกาศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย
ระบ าชดุลพบรุ ีวทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย ต าบล
บา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

1ชดุการแสดง 175,000 P  อยูข่ัน้ตอนขอ้ 6 วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนขอ้ 8: ท าประกาศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย
ระบ าชดุศรวีชิัย วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย ต าบล
บา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

1ชดุการแสดง 120,000 P  อยูข่ัน้ตอนขอ้ 7 ท าประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนขอ้ 8: ท าประกาศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย
ระบ าชดุสโุขทัย วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย 
ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

1ชดุการแสดง 120,000 P  อยูข่ัน้ตอนขอ้ 7 ท าประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนขอ้ 8: ท าประกาศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย

รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ั่ง (ดเีซล) ปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรอืก าลัง
เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 90 กโิลวัตต ์
วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย ต าบลบา้นกลว้ย 
อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

1 คัน 1,364,000 P  ขัน้ตอนที ่7: วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่7: วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว 
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ชว่งเวลา

ประกาศ 

(ถา้ม)ี

 (11)

เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

ประเภท

ของ

คูส่ญัญา 

(12.4)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน / สง่มอบ

ครุภณัฑ(์ตามจรงิ)  

(13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ) 

(14)

จ านวนเงนิที่

เบกิจา่ย (ตามจรงิ) 

(15)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.

2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)

วนศ.สโุขทัย

ผา้มา่น อาคารวทิยบรกิาร วทิยาลัยนาฏศลิป

สโุขทัย ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย 

จังหวัดสโุขทัย

1 งาน 480,500 P
รา้นส าเนียง

ผา้มา่น
รา้น 30-พ.ย.-63 1 30-พ.ย.-63  อยูข่ัน้ตอนขอ้ 9 รอลงนามในสัญญา

 อยูข่ัน้ตอนขอ้ 9 ลงนามในสัญญา /

รอการสง่มอบ

วนศ.สโุขทัย

เครือ่งคนละลายพรอ้มฮอทเพลท วทิยาลัยนาฏ

ศลิปสโุขทัย ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืง

สโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

6 เครือ่ง 114,000 P  อยูข่ัน้ตอนขอ้ 9 รอลงนามในสัญญา
 อยูข่ัน้ตอนขอ้ 9 ลงนามในสัญญา /

รอการสง่มอบ

วนศ.สโุขทัย

เครือ่งชัง่ไฟฟ้าส าหรับงานวเิคราะห ์วทิยาลัย

นาฏศลิปสโุขทัย ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืง

สโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

1 เครือ่ง 43,000 P  อยูข่ัน้ตอนขอ้ 9 รอลงนามในสัญญา
 อยูข่ัน้ตอนขอ้ 9 ลงนามในสัญญา /

รอการสง่มอบ

วนศ.สโุขทัย

ชดุสาธติการตดิคลืน่นิง่ วทิยาลัยนาฏศลิป

สโุขทัย ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย 

จังหวัดสโุขทัย

1 เครือ่ง 7,200 P  อยูข่ัน้ตอนขอ้ 9 รอลงนามในสัญญา
 อยูข่ัน้ตอนขอ้ 9 ลงนามในสัญญา /

รอการสง่มอบ

วนศ.สโุขทัย
กลองชดุ วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย ต าบลบา้น

กลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย
2 ชดุ 150,000 P

 อยูข่ัน้ตอนขอ้ 7 ท าประกาศเชญิ

ชวน วันที ่6-23 พฤศจกิายน 2563 

คาดวา่เสนอราคาในระบบ วันที ่23 

พฤศจกิายน 2563 พจิารณาราคา 

24-28 พฤศจกิายน 2563 และ

รายงานผลการเสนอราคา 24-28 

พฤศจกิายน 2563

 อยูข่ัน้ตอนขอ้ 14 ลงนามในสัญญา/

รอการสง่มอบ

วนศ.สโุขทัย
คยีบ์อรด์ วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย ต าบลบา้น

กลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย
2 ตัว 100,000 P

 อยูข่ัน้ตอนขอ้ 7 ท าประกาศเชญิ

ชวน วันที ่6-23 พฤศจกิายน 2563 

คาดวา่เสนอราคาในระบบ วันที ่23 

พฤศจกิายน 2563 พจิารณาราคา 

24-28 พฤศจกิายน 2563 และ

รายงานผลการเสนอราคา 24-28 

พฤศจกิายน 2563

 อยูข่ัน้ตอนขอ้ 14 ลงนามในสัญญา/

รอการสง่มอบ

วนศ.สโุขทัย
ตูแ้อมป์กตีาร ์วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย ต าบล

บา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย
2 เครือ่ง 100,000 P

 อยูข่ัน้ตอนขอ้ 7 ท าประกาศเชญิ

ชวน วันที ่6-23 พฤศจกิายน 2563 

คาดวา่เสนอราคาในระบบ วันที ่23 

พฤศจกิายน 2563 พจิารณาราคา 

24-28 พฤศจกิายน 2563 และ

รายงานผลการเสนอราคา 24-28 

พฤศจกิายน 2563

 อยูข่ัน้ตอนขอ้ 14 ลงนามในสัญญา/

รอการสง่มอบ

วนศ.สโุขทัย

ตูแ้อมป์กตีารเ์บส วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย 

ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด

สโุขทัย

1 เครือ่ง 60,000 P

 อยูข่ัน้ตอนขอ้ 7 ท าประกาศเชญิ

ชวน วันที ่6-23 พฤศจกิายน 2563 

คาดวา่เสนอราคาในระบบ วันที ่23 

พฤศจกิายน 2563 พจิารณาราคา 

24-28 พฤศจกิายน 2563 และ

รายงานผลการเสนอราคา 24-28 

พฤศจกิายน 2563

 อยูข่ัน้ตอนขอ้ 14 ลงนามในสัญญา/

รอการสง่มอบ

วนศ.สโุขทัย

ตูแ้อมป์คยีบ์อรด์ วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย 

ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด

สโุขทัย

1 เครือ่ง 60,000 P

 อยูข่ัน้ตอนขอ้ 7 ท าประกาศเชญิ

ชวน วันที ่6-23 พฤศจกิายน 2563 

คาดวา่เสนอราคาในระบบ วันที ่23 

พฤศจกิายน 2563 พจิารณาราคา 

24-28 พฤศจกิายน 2563 และ

รายงานผลการเสนอราคา 24-28 

พฤศจกิายน 2563

 อยูข่ัน้ตอนขอ้ 14 ลงนามในสัญญา/

รอการสง่มอบ

วนศ.สโุขทัย

ไวโอลนิ วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย ต าบลบา้น

กลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย 

[จังหวัดสโุขทัย]

1 ตัว 60,000 P

 อยูข่ัน้ตอนขอ้ 7 ท าประกาศเชญิ

ชวน วันที ่6-23 พฤศจกิายน 2563 

คาดวา่เสนอราคาในระบบ วันที ่23 

พฤศจกิายน 2563 พจิารณาราคา 

24-28 พฤศจกิายน 2563 และ

รายงานผลการเสนอราคา 24-28 

พฤศจกิายน 2563

 อยูข่ัน้ตอนขอ้ 14 ลงนามในสัญญา/

รอการสง่มอบ

วนศ.สโุขทัย

ชดุวงโยธวาทติ (เครือ่งแตง่กายชดุวงโยธวาทติ)

 วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย ต าบลบา้นกลว้ย 

อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

40 ชดุ 222,600 P

บรษัิท แบนด์

 ดไีซน ์มาร์

ชชิง่ ชอ้ป 

จ ากัด

บรษัิท  อยูข่ัน้ตอนขอ้ 7 ท าประกาศเชญิชวน
 อยูข่ัน้ตอนขอ้ 9 ลงนามในสัญญา /

รอการสง่มอบ



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 4 ธ.ค.2563)

วนศ.สโุขทัย

กอ่สรา้งอาคารดรุยิางคส์ากล วทิยาลัยนาฏศลิป

สโุขทัย ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย 

จังหวัดสโุขทัย

   รวมงบประมาณทัง้สิน้ 76,000,000 บาท

   ตัง้งบประมาณปี 2564  จ านวน 15,200,000 

บาท

   ผกูพันงบประมาณปี 2565 จ านวน  

60,800,000 บาท

1 หลัง 15,200,000 P

1.อยูใ่นขัน้ตอนการตดิตามรูปแบบรายการและประมาณการ

ราคาจากส านักสถาปัตยกรรม กรมศลิปากร ขัน้ตอน ก. อยู่

ระหวา่งออกแบบรูปแบบรายการ

ก.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม  ความคบืหนา้ 95%

ก.2 ออกแบบวศิวกรรมโยธา  ความคบืหนา้ 95%

ก.3 ออกแบบวศิวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ)  ความคบืหนา้ 

100%

ขัน้ตอน ข อยูร่ะหวา่งเขยีนแบบกอ่สรา้ง ความคบืหนา้ 100

 %

ขัน้ตอน ค. อยูร่ะหวา่งประมาณการราคา ความคบืหนา้ 80

 % 

คาดวา่ด าเนนิการประกาศประกวดราคาไดเ้ดอืน ธันวาคม 

2563

1.อยูใ่นขัน้ตอนการตดิตามรูปแบบรายการและประมาณการ

ราคาจากส านักสถาปัตยกรรม กรมศลิปากร ขัน้ตอน ก. อยู่

ระหวา่งออกแบบรูปแบบรายการ

ก.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม  ความคบืหนา้ 95%

ก.2 ออกแบบวศิวกรรมโยธา  ความคบืหนา้ 95%

ก.3 ออกแบบวศิวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ)  ความคบืหนา้ 

100%

ขัน้ตอน ข อยูร่ะหวา่งเขยีนแบบกอ่สรา้ง ความคบืหนา้ 100

 %

ขัน้ตอน ค. อยูร่ะหวา่งประมาณการราคา ความคบืหนา้ 80

 % 

คาดวา่ด าเนนิการประกาศประกวดราคาไดเ้ดอืน ธันวาคม 

2563



 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ์

 



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
      ก.1 วิธีเฉพาะเจาะจง 
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เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน / สง่มอบครุภณัฑ์

(ตามจรงิ)  (13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ) 

(14)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.

2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 

ธ.ค.2563)

ความคบืหนา้

วนศ.กาฬสนิธุ์

โตะ๊ท างานไม ้3 ลิน้ชกั วทิยาลัยนาฏศลิป

กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จังหวัดกาฬสนิธุ์

10 ตัว 40,000 P
 ขัน้ตอนที ่10: อยูใ่นขัน้ตอนท า

สัญญา/รอลงนามในสัญญา

 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

วนศ.กาฬสนิธุ์

กระดานไวทบ์อรด์ วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด

กาฬสนิธุ์

15 แผน่ 30,000 P
 ขัน้ตอนที ่10: อยูใ่นขัน้ตอนท า

สัญญา/รอลงนามในสัญญา

 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

วนศ.กาฬสนิธุ์

เกา้อีเ้ลกเชอรไ์ม ้วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด

กาฬสนิธุ์

150 ตัว 105,000 P
 ขัน้ตอนที ่10: อยูใ่นขัน้ตอนท า

สัญญา/รอลงนามในสัญญา

 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

วนศ.กาฬสนิธุ์

ตูเ้ก็บเอกสาร 15 ลิน้ชกั วทิยาลัยนาฏศลิป

กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จังหวัดกาฬสนิธุ์

4 หลัง 20,000 P
 ขัน้ตอนที ่10: อยูใ่นขัน้ตอนท า

สัญญา/รอลงนามในสัญญา

 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

วนศ.กาฬสนิธุ์

ตูเ้ก็บเอกสารเอนกประสงค ์วทิยาลัยนาฏศลิป

กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จังหวัดกาฬสนิธุ์

9 หลัง 67,500 P
 ขัน้ตอนที ่10: อยูใ่นขัน้ตอนท า

สัญญา/รอลงนามในสัญญา

 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

วนศ.กาฬสนิธุ์

โตะ๊ท างาน ไม ้พรอ้มลิน้ชกั 2 ฝ่ัง พรอ้มเกา้อี้

ส านักงาน วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

3 ชดุ 16,500 P
 ขัน้ตอนที ่10: อยูใ่นขัน้ตอนท า

สัญญา/รอลงนามในสัญญา

 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

วนศ.กาฬสนิธุ์

โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี ้ วทิยาลัยนาฏศลิป

กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จังหวัดกาฬสนิธุ์

3 ชดุ 15,000 P
 ขัน้ตอนที ่10: อยูใ่นขัน้ตอนท า

สัญญา/รอลงนามในสัญญา

 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

วนศ.กาฬสนิธุ์

แทน่โชวเ์อกสารตัง้โตะ๊ A4 วทิยาลัยนาฏศลิป

กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จังหวัดกาฬสนิธุ์

2 อัน 6,000 P
 ขัน้ตอนที ่10: อยูใ่นขัน้ตอนท า

สัญญา/รอลงนามในสัญญา

 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

วนศ.กาฬสนิธุ์

สแตนวางเอกสาร ขนาด  A4 วทิยาลัยนาฏ

ศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

20 อัน 5,000 P
 ขัน้ตอนที ่10: อยูใ่นขัน้ตอนท า

สัญญา/รอลงนามในสัญญา

 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

วนศ.กาฬสนิธุ์

กลอ้งถ่ายภาพดจิติอล ระบบ  เซน็เซอร ์CMOS

 ฟลูเฟรม ความละเอยีด 30.4 ลา้นพกิเซล 

พรอ้มอปุกรณ์เสรมิ วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด

กาฬสนิธุ์

1 เครือ่ง 130,000 P
 ขัน้ตอนที ่10: อยูใ่นขัน้ตอนท า

สัญญา/รอลงนามในสัญญา

 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนด

รายละเอยีดและครภัุณฑล์ักษณะเฉพาะ

ของครภัุณฑ(์TOR) ครัง้ที ่2 เนือ่งจากมี

การเปลีย่นแปลง เพราะผูค้า้รายแรกไม่

สามารถจัดหาครภัุณฑไ์ด ้ตอ้งยกเลกิหาผู ้

คา่ใหม่

วนศ.กาฬสนิธุ์

ชดุอากาศยานไรค้นขับส าหรับถ่ายภาพทาง

อากาศ พรอ้มอปุกรณ์เสรมิ วทิยาลัยนาฏศลิป

กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จังหวัดกาฬสนิธุ์

1 เครือ่ง 80,000 P
 ขัน้ตอนที ่10: อยูใ่นขัน้ตอนท า

สัญญา/รอลงนามในสัญญา

 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนด

รายละเอยีดและครภัุณฑล์ักษณะเฉพาะ

ของครภัุณฑ(์TOR) ครัง้ที ่2 เนือ่งจากมี

การเปลีย่นแปลง เพราะผูค้า้รายแรกไม่

สามารถจัดหาครภัุณฑไ์ด ้ตอ้งยกเลกิหาผู ้



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
      ก.2 วิธี E-bidding 
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.กาฬสนิธุ์
เครือ่งชว่ยรอ้งขยายเสยีงพรอ้มไมโครโฟน 
วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์
อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

2 ชดุ 34,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.กาฬสนิธุ์
โทรโขง่ วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบล
กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

4 ตัว 32,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.กาฬสนิธุ์
ชดุเครือ่งขยายเสยีงรถเข็นแหก่ลองยาวอสีาน 
วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์
อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

1 คัน 200,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.กาฬสนิธุ์
ตูแ้อมป์ขยายเบสไฟฟ้า ประเภท 2 วทิยาลัยนาฏ
ศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง
กาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

6 เครือ่ง 294,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.กาฬสนิธุ์
ตูแ้อมป์ขยายพณิไฟฟ้า ประเภท 2 วทิยาลัยนาฏ
ศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง
กาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

6 เครือ่ง 234,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.กาฬสนิธุ์
Alto Saxophone วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์
ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด
กาฬสนิธุ์

4 ตัว 200,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน
 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ(์TOR) ครัง้ที ่2 เนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลง
แกไ้ขและก าหนดรายละเอยีดคณุลักษณะครภัุณฑใ์หม่

วนศ.กาฬสนิธุ์
BassTrombone วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์
ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด
กาฬสนิธุ์

2 ตัว 200,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน
 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ(์TOR) ครัง้ที ่2 เนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลง
แกไ้ขและก าหนดรายละเอยีดคณุลักษณะครภัุณฑใ์หม่

วนศ.กาฬสนิธุ์
C ทรัมเป็ต วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบล
กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

2 ตัว 200,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน
 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ(์TOR) ครัง้ที ่2 เนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลง
แกไ้ขและก าหนดรายละเอยีดคณุลักษณะครภัุณฑใ์หม่

วนศ.กาฬสนิธุ์
Drumset วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบล
กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

2 ชดุ 200,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน
 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ(์TOR) ครัง้ที ่2 เนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลง
แกไ้ขและก าหนดรายละเอยีดคณุลักษณะครภัุณฑใ์หม่

วนศ.กาฬสนิธุ์
Music Stand วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบล
กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

50 ตัว 175,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน
 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ(์TOR) ครัง้ที ่2 เนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลง
แกไ้ขและก าหนดรายละเอยีดคณุลักษณะครภัุณฑใ์หม่

วนศ.กาฬสนิธุ์
Tenor saxophon วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์
ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด
กาฬสนิธุ์

2 ตัว 200,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน
 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ(์TOR) ครัง้ที ่2 เนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลง
แกไ้ขและก าหนดรายละเอยีดคณุลักษณะครภัุณฑใ์หม่

วนศ.กาฬสนิธุ์
กลองควอท 4 ใบ วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์
ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด
กาฬสนิธุ์

2 ชดุ 3,500 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน
 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ(์TOR) ครัง้ที ่2 เนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลง
แกไ้ขและก าหนดรายละเอยีดคณุลักษณะครภัุณฑใ์หม่

วนศ.กาฬสนิธุ์
กลองคองกา้ วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบล
กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

3 ใบ 60,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน
 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ(์TOR) ครัง้ที ่2 เนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลง
แกไ้ขและก าหนดรายละเอยีดคณุลักษณะครภัุณฑใ์หม่
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.กาฬสนิธุ์
กลองตุม้ วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบล
กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

4 ใบ 32,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.กาฬสนิธุ์
กลองหางและกลองตึม้พรอ้มขาตัง้ วทิยาลัยนาฏ
ศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง
กาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

2 ชดุ 44,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.กาฬสนิธุ์
ขาตัง้โปงลาง วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบล
กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

10 ชดุ 15,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.กาฬสนิธุ์
คอนเสริต์ สแนรด์รัม วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ์
 ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด
กาฬสนิธุ์

2 .ใบ 50,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน
 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ(์TOR) ครัง้ที ่2 เนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลง
แกไ้ขและก าหนดรายละเอยีดคณุลักษณะครภัุณฑใ์หม่

วนศ.กาฬสนิธุ์
คารเิน็ต Bb วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบล
กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

2 ตัว 200,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน
 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ(์TOR) ครัง้ที ่2 เนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลง
แกไ้ขและก าหนดรายละเอยีดคณุลักษณะครภัุณฑใ์หม่

วนศ.กาฬสนิธุ์
คยีบ์อรด์ไฟฟ้า วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์
ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด
กาฬสนิธุ์

2 ตัว 300,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน
 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ(์TOR) ครัง้ที ่2 เนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลง
แกไ้ขและก าหนดรายละเอยีดคณุลักษณะครภัุณฑใ์หม่

วนศ.กาฬสนิธุ์
แคนเกา้พรอ้มกระเป๋า วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ์
 ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด
กาฬสนิธุ์

10 เตา้ 90,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.กาฬสนิธุ์
ซออสีานพรอ้มกระเป๋า วทิยาลัยนาฏศลิป
กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์
จังหวัดกาฬสนิธุ์

10 ตัว 35,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.กาฬสนิธุ์
บารโิทน แซกโซโฟน วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ์
 ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด
กาฬสนิธุ์

2 ตัว 200,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน
 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ(์TOR) ครัง้ที ่2 เนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลง
แกไ้ขและก าหนดรายละเอยีดคณุลักษณะครภัุณฑใ์หม่

วนศ.กาฬสนิธุ์
โปงลาง 6 เสยีง 13 ลกู วทิยาลัยนาฏศลิป
กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์
จังหวัดกาฬสนิธุ์

30 ผนื 420,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.กาฬสนิธุ์
โปงลาง 7 เสยีง วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์
ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด
กาฬสนิธุ์

4 ผนื 64,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.กาฬสนิธุ์
โปงลางหมากกะโหลง่ วทิยาลัยนาฏศลิป
กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์
จังหวัดกาฬสนิธุ์

5 ผนื 75,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.กาฬสนิธุ์
โปงลางเหล็ก 6 เสยีง 13 ลกู วทิยาลัยนาฏศลิป
กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์
จังหวัดกาฬสนิธุ์

3 ผนื 30,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวนในระบบ
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.กาฬสนิธุ์
พณิเบส วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบล
กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

7 ตัว 143,500 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.กาฬสนิธุ์
พณิโปรง่ วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบล
กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

18 ตัว 99,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.กาฬสนิธุ์
พณิโปรง่ไฟฟ้าพรอ้มกลอ่ง วทิยาลัยนาฏศลิป
กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์
จังหวัดกาฬสนิธุ์

10 ตัว 95,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.กาฬสนิธุ์
พณิไฟฟ้า วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบล
กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

4 ตัว 70,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.กาฬสนิธุ์
ยโูฟนเนยีม คอนเสริต์ วทิยาลัยนาฏศลิป
กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์
จังหวัดกาฬสนิธุ์

2 ตัว 200,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน
 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ(์TOR) ครัง้ที ่2 เนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลง
แกไ้ขและก าหนดรายละเอยีดคณุลักษณะครภัุณฑใ์หม่

วนศ.กาฬสนิธุ์
โหวด 5 เสยีงพรอ้มกลอ่ง วทิยาลัยนาฏศลิป
กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์
จังหวัดกาฬสนิธุ์

10 ตัว 10,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.กาฬสนิธุ์
ไหซองพรอ้มขาตัง้ วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์
ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด
กาฬสนิธุ์

4 ชดุ 24,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.กาฬสนิธุ์
อแีฟลท คลารเินท วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์
ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด
กาฬสนิธุ์

2 ตัว 200,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน
 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพาะของครภัุณฑ(์TOR) ครัง้ที ่2 เนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลง
แกไ้ขและก าหนดรายละเอยีดคณุลักษณะครภัุณฑใ์หม่

วนศ.กาฬสนิธุ์
กลองยาวอสีาน วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์
ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด
กาฬสนิธุ์

10 ใบ 35,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.กาฬสนิธุ์
หมากกะโหลง่ชบุโครเมยีม วทิยาลัยนาฏศลิป
กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์
จังหวัดกาฬสนิธุ์

8 ชดุ 120,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.กาฬสนิธุ์
ชดุครกมอง พรอ้มอปุกรณ์และเครือ่งประดับ 
วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์
อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

16 ชดุ 136,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน

 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและครภัุณฑ์
ลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR) ครัง้ที ่2 เนือ่งจากมกีาร
เปลีย่นแปลงแกไ้ขและก าหนดรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะของ
ครภัุณฑบ์างรายการ เพราะไมส่ามารถจัดชือ้ได ้

วนศ.กาฬสนิธุ์
ชดุเซิง้กะโป๋ 12 คู ่วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์
ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด
กาฬสนิธุ์

24 ชดุ 204,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน

 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและครภัุณฑ์
ลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR) ครัง้ที ่2 เนือ่งจากมกีาร
เปลีย่นแปลงแกไ้ขและก าหนดรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะของ
ครภัุณฑบ์างรายการ เพราะไมส่ามารถจัดชือ้ได ้

วนศ.กาฬสนิธุ์
ชดุไทภเูขา พรอ้มอปุกรณ์และเครือ่งประดับ 12 

คู ่วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์
อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

24 ชดุ 204,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน

 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและครภัุณฑ์
ลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR) ครัง้ที ่2 เนือ่งจากมกีาร
เปลีย่นแปลงแกไ้ขและก าหนดรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะของ
ครภัุณฑบ์างรายการ เพราะไมส่ามารถจัดชือ้ได ้



หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทนุ •(6)

จ
 า
น
ว
น

 (
7
) 

 ‘

ห
น
ว่
ย
น
บั

 (
8
) 

 ’

 งบประมาฯ

ตามพรบงบ

ประมาณ 

(บาท) (9)

(1
) 
ว
ธิ
ปี
ร
ะก
า
ศ
เช
ญิ

ช
ว
น
ท
ัว่
ไ
ป ชว่งเวลา

ประกาศ 

(ถา้ม)ี

 (11)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.กาฬสนิธุ์
ชดุพระไพรศรพณ์ พรอ้มศรษีะและเครือ่งประดับ 
วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์
อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

1 ชดุ 85,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน

 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและครภัุณฑ์
ลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR) ครัง้ที ่2 เนือ่งจากมกีาร
เปลีย่นแปลงแกไ้ขและก าหนดรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะของ
ครภัุณฑบ์างรายการ เพราะไมส่ามารถจัดชือ้ได ้

วนศ.กาฬสนิธุ์
ชดุพระมงกฏุ พรอ้มศรษีะและเครือ่งประดับ 
วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์
อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

1 ชดุ 85,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน

 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและครภัุณฑ์
ลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR) ครัง้ที ่2 เนือ่งจากมกีาร
เปลีย่นแปลงแกไ้ขและก าหนดรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะของ
ครภัุณฑบ์างรายการ เพราะไมส่ามารถจัดชือ้ได ้

วนศ.กาฬสนิธุ์
ชดุพระลบ พรอ้มศรษีะและเครือ่งประดับ 
วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์
อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

1 ชดุ 85,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน

 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและครภัุณฑ์
ลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR) ครัง้ที ่2 เนือ่งจากมกีาร
เปลีย่นแปลงแกไ้ขและก าหนดรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะของ
ครภัุณฑบ์างรายการ เพราะไมส่ามารถจัดชือ้ได ้

วนศ.กาฬสนิธุ์
ชดุพระอรชณุ พรอ้มศรษีะและเครือ่งประดับ 
วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์
อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

1 ชดุ 85,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน

 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและครภัุณฑ์
ลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR) ครัง้ที ่2 เนือ่งจากมกีาร
เปลีย่นแปลงแกไ้ขและก าหนดรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะของ
ครภัุณฑบ์างรายการ เพราะไมส่ามารถจัดชือ้ได ้

วนศ.กาฬสนิธุ์
ชดุพรายชมุพล พรอ้มเครือ่งประดับ วทิยาลัย
นาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง
กาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

1 ชดุ 25,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน

 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและครภัุณฑ์
ลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR) ครัง้ที ่2 เนือ่งจากมกีาร
เปลีย่นแปลงแกไ้ขและก าหนดรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะของ
ครภัุณฑบ์างรายการ เพราะไมส่ามารถจัดชือ้ได ้

วนศ.กาฬสนิธุ์
ชดุระบ าฉิง่ พรอ้มฉิง่และเครือ่งประดับ วทิยาลัย
นาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง
กาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

8 ชดุ 15,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน

 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและครภัุณฑ์
ลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR) ครัง้ที ่2 เนือ่งจากมกีาร
เปลีย่นแปลงแกไ้ขและก าหนดรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะของ
ครภัุณฑบ์างรายการ เพราะไมส่ามารถจัดชือ้ได ้

วนศ.กาฬสนิธุ์
ชดุรามสญู พรอ้มศรษีะและเครือ่งประดับ 
วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์
อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

1 ชดุ 85,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน

 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและครภัุณฑ์
ลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR) ครัง้ที ่2 เนือ่งจากมกีาร
เปลีย่นแปลงแกไ้ขและก าหนดรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะของ
ครภัุณฑบ์างรายการ เพราะไมส่ามารถจัดชือ้ได ้

วนศ.กาฬสนิธุ์
ชดุวาดทา่พระเอกหมอล า วทิยาลัยนาฏศลิป
กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์
จังหวัดกาฬสนิธุ์

13 ชดุ 130,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน

 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและครภัุณฑ์
ลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR) ครัง้ที ่2 เนือ่งจากมกีาร
เปลีย่นแปลงแกไ้ขและก าหนดรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะของ
ครภัุณฑบ์างรายการ เพราะไมส่ามารถจัดชือ้ได ้

วนศ.กาฬสนิธุ์
ชดุหมากกั๊บแกบ๊ชาย พรอ้มอปุกรณ์และ
เครือ่งประดับ วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบล
กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

12 ชดุ 42,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน

 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและครภัุณฑ์
ลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR) ครัง้ที ่2 เนือ่งจากมกีาร
เปลีย่นแปลงแกไ้ขและก าหนดรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะของ
ครภัุณฑบ์างรายการ เพราะไมส่ามารถจัดชือ้ได ้

วนศ.กาฬสนิธุ์
ชดุอนิทรชติ พรอ้มศรษีะและเครือ่งประดับ 
วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์
อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

1 ชดุ 85,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน

 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและครภัุณฑ์
ลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR) ครัง้ที ่2 เนือ่งจากมกีาร
เปลีย่นแปลงแกไ้ขและก าหนดรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะของ
ครภัุณฑบ์างรายการ เพราะไมส่ามารถจัดชือ้ได ้

วนศ.กาฬสนิธุ์

เครือ่งคอมพวิเตอรป์ระมวลดา้นกราฟิก ขนาดจอ
 27 นิว้ และมัลตมิเิดยีระดับสงู โปรเซสเซอรแ์บบ
 8-core turboboostระบบปฏบัิตกิาร OSX พรอ้ม
โปรแกรมประยกุต ์ลขิสทิธแิท ้วทิยาลัยนาฏศลิป
กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์
จังหวัดกาฬสนิธุ์

1 เครือ่ง 180,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.กาฬสนิธุ์
เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One ส าหรับงาน
ประมวลผล  วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบล
กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

28 เครือ่ง 644,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวนในระบบ
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.กาฬสนิธุ์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบ
ที ่1  (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 
วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์
อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

3 เครือ่ง 66,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.กาฬสนิธุ์
เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรับงาน
ประมวลผล  วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบล
กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

23 เครือ่ง 506,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวนในระบบ

วนศ.กาฬสนิธุ์

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค๊ประมวลดา้นกราฟิก 
และมัลตมิเิดยีระดับสงู โปรเซสเซอรแ์บบ 8-core

 ระบบปฏบัิตกิาร OSX พรอ้มโปรแกรมประยกุต ์
ลขิสทิธแิท ้วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบล
กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

1 เครือ่ง 120,000 P  ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่8: อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวนในระบบ



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว 
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เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

ประเภท

ของ

คูส่ญัญา 

(12.4)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน / สง่มอบ

ครุภณัฑ(์ตามจรงิ)  

(13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ) 

(14)

จ านวนเงนิที่

เบกิจา่ย (ตามจรงิ) 

(15)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.

2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)

วนศ.กาฬสนิธุ์

รถเกษตรเอนกประสงค ์วทิยาลัยนาฏศลิป

กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จังหวัดกาฬสนิธุ์

1 คัน 300,000 P จ4/2564 10-พ.ย.-63
บรษัิท อแีตน๋

ฟอรย์ ูจ ากัด

10 พ.ย.63 ถงึ 10

 ธ.ค.63
               300,000 1 10-ธ.ค.-63                     300,000 7015355028  อยูใ่นขัน้ตอนสง่มอบครภัุณฑ์  อยูใ่นขัน้ตอนสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์

แทน่รับรางวัล วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด

กาฬสนิธุ์

1 แทน่ 10,000 P จ6/2564 13/11/2563
รา้นกาฬสนิธุ์

 ฟิตเนส

13/11/2563-

13/12/2563
            10,000.00 1

 อยูใ่นขัน้ตอนท าสัญญา/รอลงนาม

ในสัญญา
 อยูใ่นขัน้ตอนสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์

เครือ่งเดนิวงร ีวทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด

กาฬสนิธุ์

1 ชิน้ 11,700 P จ6/2564 13/11/2563
รา้นกาฬสนิธุ์

 ฟิตเนส

13/11/2563-

13/12/2563
            11,700.00 1

 อยูใ่นขัน้ตอนท าสัญญา/รอลงนาม

ในสัญญา
 อยูใ่นขัน้ตอนสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์

เครือ่งวัดก าลังหลังและขาแบบตัวเลข วทิยาลัย

นาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

1 ตัว 5,400 P จ6/2564 13/11/2563
รา้นกาฬสนิธุ์

 ฟิตเนส

13/11/2563-

13/12/2563
              5,400.00 1

 อยูใ่นขัน้ตอนท าสัญญา/รอลงนาม

ในสัญญา
 อยูใ่นขัน้ตอนสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์

เครือ่งวัดความออ่นตัวดา้นหนา้แบบตัวเลข 

วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

1 ตัว 6,500 P จ6/2564 13/11/2563
รา้นกาฬสนิธุ์

 ฟิตเนส

13/11/2563-

13/12/2563
              6,500.00 1

 อยูใ่นขัน้ตอนท าสัญญา/รอลงนาม

ในสัญญา
 อยูใ่นขัน้ตอนสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์

เครือ่งวัดความออ่นตัวดา้นหลังแบบตัวเลข 

วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

1 ตัว 8,500 P จ6/2564 13/11/2563
รา้นกาฬสนิธุ์

 ฟิตเนส

13/11/2563-

13/12/2563
              8,500.00 1

 อยูใ่นขัน้ตอนท าสัญญา/รอลงนาม

ในสัญญา
 อยูใ่นขัน้ตอนสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์

เครือ่งวัดแรงบบีมอืแบบเข็ม วทิยาลัยนาฏศลิป

กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จังหวัดกาฬสนิธุ์

1 ตัว 4,500 P จ6/2564 13/11/2563
รา้นกาฬสนิธุ์

 ฟิตเนส

13/11/2563-

13/12/2563
              4,500.00 1

 อยูใ่นขัน้ตอนท าสัญญา/รอลงนาม

ในสัญญา
 อยูใ่นขัน้ตอนสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์

จักรยานออกก าลังกาย วทิยาลัยนาฏศลิป

กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จังหวัดกาฬสนิธุ์

1 คัน 14,900 P จ6/2564 13/11/2563
รา้นกาฬสนิธุ์

 ฟิตเนส

13/11/2563-

13/12/2563
            14,900.00 1

 อยูใ่นขัน้ตอนท าสัญญา/รอลงนาม

ในสัญญา
 อยูใ่นขัน้ตอนสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์

จักรยานเอนป่ันออกก าลังกาย วทิยาลัยนาฏ

ศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

1 คัน 25,900 P จ6/2564 13/11/2563
รา้นกาฬสนิธุ์

 ฟิตเนส

13/11/2563-

13/12/2563
            25,900.00 1

 อยูใ่นขัน้ตอนท าสัญญา/รอลงนาม

ในสัญญา
 อยูใ่นขัน้ตอนสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์
กรับเสภา วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์
5 ส ารับ 25,000 P จ15/2564 10-พ.ย.-63

รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

10 พ.ย.63 ถงึ10

 ธ.ค.63
                 25,000 1 10-ธ.ค.-63                       25,000 7015354254  อยูใ่นขัน้ตอนสง่มอบครภัุณฑ์  อยูใ่นขัน้ตอนสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์

โทน-ร ามะนามโหร ีวทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด

กาฬสนิธุ์

4 ชดุ 32,000 P จ15/2563 10-พ.ย.-63
รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

10 พ.ย.63 ถงึ10

 ธ.ค.63
                 32,000 1 10 ธ.ค.63                       32,000 7015354254  อยูใ่นขัน้ตอนสง่มอบครภัุณฑ์  อยูใ่นขัน้ตอนสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์

เวทถีอดประกอบส าเร็จรปู ประกอบดว้ย ขนาด 

122 ซม. X 122ซม. ขนาดความสงู 20 ซม. 

วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

5 ตัว 35,000 P จ13/2564 10-พ.ย.-63
รา้นทัศนวร

รณการดนตรี

10 พ.ย.63 ถงึ 10

 ธ.ค.63
                 35,000 1 10-ธ.ค.-63                       35,000 7015355843  อยูใ่นขัน้ตอนสง่มอบครภัุณฑ์  อยูใ่นขัน้ตอนสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์

เวทถีอดประกอบส าเร็จรปู ประกอบดว้ย ขนาด 

122 ซม. X 122ซม. ขนาดความสงู 40 ซม. 

วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

5 ตัว 35,000 P จ13/2564 10-พ.ย.-63
รา้นทัศนวร

รณการดนตรี

10 พ.ย.63 ถงึ 10

 ธ.ค.63
35,000 1 10-ธ.ค.-63 35,000 7015355843  อยูใ่นขัน้ตอนสง่มอบครภัุณฑ์  อยูใ่นขัน้ตอนสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์

เวทถีอดประกอบส าเร็จรปู ประกอบดว้ย ขนาด 

122 ซม. X 122ซม. ขนาดความสงู 80 ซม. 

วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

10 ตัว 70,000 P จ13/2564 10-พ.ย.-63
รา้นทัศนวร

รณการดนตรี

10 พ.ย.63 ถงึ 10

 ธ.ค.63
70,000 1 10-ธ.ค.-63 70,000 7015355843  อยูใ่นขัน้ตอนสง่มอบครภัุณฑ์  อยูใ่นขัน้ตอนสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์

เสือ้คอกลมลายดอก คละขนาด วทิยาลัยนาฏ

ศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

30 ตัว 15,000 P จ1/2564 10-พ.ย.-63 รา้นใบเฟิรน์
10 พ.ย.63 ถงึ 10

 ธ.ค.63
15,000 1 10-ธ.ค.-63 15,000 7015354246  อยูใ่นขัน้ตอนสง่มอบครภัุณฑ์  อยูใ่นขัน้ตอนสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์
พณิโปรง่  วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์
10 ตัว 55,000 P จ14/2564 10-พ.ย.-63

นางนภิาพร 

วงคแ์ข

10 พ.ย.63 ถงึ 10

 ธ.ค.63
55,000 1 10-ธ.ค.-63 55,000 7015348297  อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสัญญา  อยูใ่นขัน้ตอนสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์

แคนแปด พรอ้มกระเป๋า วทิยาลัยนาฏศลิป

กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จังหวัดกาฬสนิธุ์

10 เตา้ 70,000 P จ14/2564 10-พ.ย.-63
นางนภิาพร 

วงคแ์ข

10 พ.ย.63 ถงึ 10

 ธ.ค.63
70,000 1 10-ธ.ค.-63 70,000 7015348297  อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสัญญา  อยูใ่นขัน้ตอนสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์

โหวด 5 เสยีงพรอ้มกลอ่ง วทิยาลัยนาฏศลิป

กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จังหวัดกาฬสนิธุ์

10 ตัว 10,000 P จ14/2564 10-พ.ย.-63
นางนภิาพร 

วงคแ์ข

10 พ.ย.63 ถงึ 10

 ธ.ค.63
10,000 1 10-ธ.ค.-63 10,000 7015348297  อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสัญญา  อยูใ่นขัน้ตอนสง่มอบครภัุณฑ์



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 4 ธ.ค.2563)

วนศ.กาฬสนิธุ์

กอ่สรา้งอาคารนาฏศลิป์ โขน ละคร  4 ชัน้ 

วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ ์  

   ตัง้งบประมาณปี 2564  จ านวน 14,000,000  

บาท  

   ผกูพันงบประมาณปี 2565 จ านวน 

56,000,000  บาท

1 หลัง 14,000,000 P
(ง) อยูร่ะหวา่งรออธบิดลีงนามในรูปแบบรายการและ

ประมาณการราคา

อยูร่ะหวา่งรออธบิดลีงนามในรูปแบบรายการและประมาณ

การราคา



 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร ี

 



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
      ก.2 วิธี E-bidding 
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.ลพบรุี

ตูเ้ก็บเอกสารประตบูานเลือ่นกระจก ดา้นหนา้ 2 

บาน (ขนาด 118.5*40.6*87.8 ซม.) วทิยาลัย
นาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืง
ลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

4 หลัง 31,200 P
17 - 26 พ.ย.

63
 ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท างาน (ระหวา่งวันที ่3
 -15 ธ.ค.63)

วนศ.ลพบรุี
กระดานไวทบ์อรด์แบบลอ้เลือ่น มลีอ้ 2 หนา้ 80 

X 120 ซม. วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเล
ชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

9 บอรด์ 50,400 P
17 - 26 พ.ย.

63
 ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท างาน (ระหวา่งวันที ่3
 -15 ธ.ค.63)

วนศ.ลพบรุี
ตูเ้ก็บซอ วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเล
ชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 หลัง 26,000 P
17 - 26 พ.ย.

63
 ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท างาน (ระหวา่งวันที ่3
 -15 ธ.ค.63)

วนศ.ลพบรุี

เครือ่งปรับอากาศ  แบบแยกสว่น แบบตัง้พืน้หรอื
แบบแขวน ขนาด 26,000 บทียี ูวทิยาลัยนาฏ
ศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ี
จังหวัดลพบรุี

6 เครือ่ง 216,000 P
17 - 26 พ.ย.

63
 ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท างาน (ระหวา่งวันที ่3
 -15 ธ.ค.63)

วนศ.ลพบรุี

เครือ่งปรับอากาศ แบบแยกสว่น แบบตัง้พืน้หรอื
แบบแขวน ขนาด 40,000 บทียี ูวทิยาลัยนาฏ
ศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ี
จังหวัดลพบรุี

2 เครือ่ง 102,400 P
17 - 26 พ.ย.

63
 ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท างาน (ระหวา่งวันที ่3
 -15 ธ.ค.63)

วนศ.ลพบรุี
โตะ๊ท างาน ระดับ 7 - 9 พรอ้มเกา้อี ้วทิยาลัย
นาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืง
ลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

13 ชดุ 96,200 P
17 - 26 พ.ย.

63
 ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท างาน (ระหวา่งวันที ่3
 -15 ธ.ค.63)

วนศ.ลพบรุี
กลอ่งเก็บเครือ่งดนตร ี(ซอดว้ง) วทิยาลัยนาฏ
ศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ี
จังหวัดลพบรุี

2 ใบ 6,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
กลอ่งเก็บเครือ่งดนตร ี(ซอสามสาย) วทิยาลัย
นาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืง
ลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 ใบ 7,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
กลอ่งเก็บเครือ่งดนตร ี(ซออู)้ วทิยาลัยนาฏศลิป
ลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ี
จังหวัดลพบรุี

2 ใบ 7,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี

กลองเทเนอร ์มารช์ชิง่  (Marching Tenor 

Drum or Marching Toms Drum) ชดุ 6 ใบ 
วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ
เมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 ชดุ 300,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
กลองยาว วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเล
ชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

20 ลกู 40,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
กลองสแนรค์อนเสริต์ (Concert Snare Drum) 

วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ
เมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ใบ 50,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.ลพบรุี
กลองสแนรม์ารช์ชิง่  (Marching Snare Drum) 

วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ
เมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 ใบ 160,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
กลองใหญค่อนเสริต์ ขนาด 36 นิว้  (Concert 

Bass Drum) วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบล
ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ใบ 130,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
กลองใหญม่ารช์ชิง่ ขนาด 16 นิว้  (Marching 

Bass Drum) วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบล
ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ใบ 55,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
กลองใหญม่ารช์ชิง่ ขนาด 18 นิว้ (Marching 

Bass Drum) วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบล
ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ใบ 60,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
กลองใหญม่ารช์ชิง่ ขนาด 20 นิว้ (Marching 

Bass Drum) วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบล
ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ใบ 65,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
กตีา้รโ์ปรง่ (Acoustic Guitar) วทิยาลัยนาฏ
ศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ี
จังหวัดลพบรุี

10 ตัว 150,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
คอนเสริต์ทบูา (Concert Tuba) วทิยาลัยนาฏ
ศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ี
จังหวัดลพบรุี

1 ตัว 600,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
ฉาบคอนเสริต์ ขนาด 18 นิว้ (Concert Cymbal)

 วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร 
อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 คู่ 30,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
ฉาบรัว 20 นิว้ (Suspended Cymbal) พรอ้มขา
ตัง้ วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร 
อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ใบ 35,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.ลพบรุี
ฉาบส าหรับกลองชดุ(Drum cymbal) Cash 16 

นิว้พรอ้มขาตัง้ วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบล
ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 ใบ 40,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
ฉาบส าหรับกลองชดุ(Drum cymbal) Cash 18 

นิว้ พรอ้มขาตัง้ วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบล
ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 ใบ 50,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
ฉาบส าหรับกลองชดุ(Drum cymbal) Chaina 18

 นิว้ พรอ้มขาตัง้ วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบล
ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 ใบ 40,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
ฉาบส าหรับกลองชดุ(Drum cymbal) Hihat 14 

นิว้ พรอ้มขาตัง้ วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบล
ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 คู่ 50,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
ฉาบส าหรับกลองชดุ(Drum cymbal) Right 22 

นิว้ พรอ้มขาตัง้ วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบล
ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 ใบ 60,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
ฉาบส าหรับเดนิแถว 18 นิว้ (Marching 

Cymbals) วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเล
ชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 คู่ 50,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
ดับเบิล้เฟรนซฮ์อรน์  (Double French Horn) 

วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ
เมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ตัว 300,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
เทเนอรแ์ซก็โซโฟน  (Tenor Saxophone) 

วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ
เมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 ตัว 400,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
เทเนอรท์รอมโบน คยี ์บแีฟล็ต  (Tenor Bb / F 

Trombone) วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบล
ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ตัว 100,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
บารโิทนแซก็โซโฟน (Baritone Saxophone) 

วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ
เมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ตัว 350,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
บแีฟลต คลารเิน็ต  (Bb Clarinet) วทิยาลัยนาฏ
ศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ี
จังหวัดลพบรุี

2 คัน 120,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
บแีฟลต ทรัมเป็ต  (Bb Trumpet) วทิยาลัยนาฏ
ศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ี
จังหวัดลพบรุี

4 ตัว 320,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
เบสทรอมโบน  (Bass Trombone) วทิยาลัย
นาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืง
ลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 ตัว 400,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.ลพบรุี
เปียโนไฟฟ้า (Electric Piano) ชนดิมโีพงในตัว 
วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ
เมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

3 ตัว 450,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
พณิโปรง่ วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเล
ชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

20 ตัว 100,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
ฟลตู (Flute) วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบล
ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 คัน 120,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
มารช์ชิง่ทบูา  (Marching Tuba) วทิยาลัยนาฏ
ศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ี
จังหวัดลพบรุี

1 ตัว 400,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
มารช์ชิง่บารโิทน  (Marching Baritone) 

วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ
เมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ตัว 150,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
มารช์ชิง่เมลโลโฟน  (Marching Mellophone) 

วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ
เมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ตัว 150,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
มารช์ชิง่ยโูฟเนยีม  (Marching Euphonium) 

วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ
เมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ตัว 250,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
มารมิบา (Marimba) วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ี
ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ตัว 500,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
ไวบราโฟน (Vibarphone) วทิยาลัยนาฏศลิป
ลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ี
จังหวัดลพบรุี

1 ตัว 400,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
สแตนดว์างโนต้เพลง (Music Stand) วทิยาลัย
นาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืง
ลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

50 ตัว 150,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
ร ามะนามสุลมิ (ใหญ)่ วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ี
ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

4 ใบ 40,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
อลัโตแซก็โซโฟน  (Alto Saxophone) 

วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ
เมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 ตัว 180,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวา่งวจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี
ชดุผูบ้รรเลง กลองยาว วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ี
ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

30 ชดุ 45,000 P 23-30พ.ย.63  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR
 ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท างาน (ระหวา่งวันที ่
7-17 ธ.ค.63)
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.ลพบรุี
ชดุผูบ้รรเลง เสือ้ไทย+ผา้คาด (ขา้ราชการแบบ
โบราณ) วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุ
ศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

20 ชดุ 20,000 P 23-30พ.ย.63  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR
 ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท างาน (ระหวา่งวันที ่
7-17 ธ.ค.63)

วนศ.ลพบรุี
ชดุสทู (วงดนตรสีากล) วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ี
ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

30 ชดุ 120,000 P 23-30พ.ย.63  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR
 ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท างาน (ระหวา่งวันที ่
7-17 ธ.ค.63)

วนศ.ลพบรุี
มังกรกณัฐ ์วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเล
ชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ชดุ 85,000 P 23-30พ.ย.63  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR
 ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท างาน (ระหวา่งวันที ่
7-17 ธ.ค.63)

วนศ.ลพบรุี
ระบ ายอ่งหงดิ วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบล
ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

8 ชดุ 500,000 P 23-30พ.ย.63  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR
 ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท างาน (ระหวา่งวันที ่
7-17 ธ.ค.63)

วนศ.ลพบรุี
ระบ าวรีะชัยยักษ์ วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบล
ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

8 ชดุ 480,000 P 23-30พ.ย.63  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR
 ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท างาน (ระหวา่งวันที ่
7-17 ธ.ค.63)

วนศ.ลพบรุี
ระบ าวรีะชัยลงิ วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบล
ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

8 ชดุ 480,000 P 23-30พ.ย.63  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR
 ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท างาน (ระหวา่งวันที ่
7-17 ธ.ค.63)

วนศ.ลพบรุี
หมากรกุคน วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเล
ชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

20 ชดุ 610,000 P 23-30พ.ย.63  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบในTOR
 ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท างาน (ระหวา่งวันที ่
7-17 ธ.ค.63)



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว 
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เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

ประเภท

ของ

คูส่ญัญา 

(12.4)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน / สง่มอบ

ครุภณัฑ(์ตามจรงิ)  

(13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ) 

(14)

จ านวนเงนิที่

เบกิจา่ย (ตามจรงิ) 

(15)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.

2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)

วนศ.ลพบรุี

MIXER 8 CHANNAL MIC / 2 AUX / EFECT

 วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 เครือ่ง 16,500 P 6/2564 10 พ.ย. 63
บรษัิทสจุนิดา

มวิสคิ จ ากัด
บรษัิท จ ากัด

10 พ.ย.- 10 ธ.ค.

63
            16,500.00 1 งวด 10 ธ.ค. 63                  16,500.00 7015357299  รอสง่มอบงาน  รอสง่มอบงาน

วนศ.ลพบรุี

POWER AMP 2 CHANNAL ก าลังวัตตไ์ม่

นอ้ยกวา่ 80 วัตต ์วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ี

ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัด

ลพบรุี

1 เครือ่ง 22,500 P 6/2564 10 พ.ย. 63
บรษัิทสจุนิดา

มวิสคิ จ ากัด
บรษัิท จ ากัด

10 พ.ย.- 10 ธ.ค.

63
            22,500.00 1 งวด 10 ธ.ค. 63                  22,500.00 7015357299  รอสง่มอบงาน  รอสง่มอบงาน

วนศ.ลพบรุี

เครือ่งเลน่วทิยเุทปและซดี ีวทิยาลัยนาฏศลิป

ลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ี

จังหวัดลพบรุี

6 เครือ่ง 24,000 P 6/2564 10 พ.ย. 63
บรษัิทสจุนิดา

มวิสคิ จ ากัด
บรษัิท จ ากัด

10 พ.ย.- 10 ธ.ค.

63
            24,000.00 1 งวด 10 ธ.ค. 63                  24,000.00 7015357299  รอสง่มอบงาน  รอสง่มอบงาน

วนศ.ลพบรุี
ตูแ้อมป์พณิ วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบล

ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี
1 เครือ่ง 50,000 P 6/2564 10 พ.ย. 63

บรษัิทสจุนิดา

มวิสคิ จ ากัด
บรษัิท จ ากัด

10 พ.ย.- 10 ธ.ค.

63
            50,000.00 1 งวด 10 ธ.ค. 63                  50,000.00 7015357299  รอสง่มอบงาน  รอสง่มอบงาน

วนศ.ลพบรุี
ตูแ้อมป์พณิเบส วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบล

ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี
1 เครือ่ง 60,000 P 6/2564 10 พ.ย. 63

บรษัิทสจุนิดา

มวิสคิ จ ากัด
บรษัิท จ ากัด

10 พ.ย.- 10 ธ.ค.

63
            60,000.00 1 งวด 10 ธ.ค. 63                  60,000.00 7015357299  รอสง่มอบงาน  รอสง่มอบงาน

วนศ.ลพบรุี

ไมโครโฟน ชนดิคารด์อิอย แบบสาย วทิยาลัย

นาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืง

ลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

8 ตัว 36,000 P 6/2564 10 พ.ย. 63
บรษัิทสจุนิดา

มวิสคิ จ ากัด
บรษัิท จ ากัด

10 พ.ย.- 10 ธ.ค.

63
            36,000.00 1 งวด 10 ธ.ค. 63                  36,000.00 7015357299  รอสง่มอบงาน  รอสง่มอบงาน

วนศ.ลพบรุี

ล าโพงซาวดค์อลัม่ม ์รับก าลังวัตตไ์มน่อ้ยกวา่ 

80 วัตต ์วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเล

ชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

4 ใบ 14,000 P 6/2564 10 พ.ย. 63
บรษัิทสจุนิดา

มวิสคิ จ ากัด
บรษัิท จ ากัด

10 พ.ย.- 10 ธ.ค.

63
            14,000.00 1 งวด 10 ธ.ค. 63                  14,000.00 7015357299  รอสง่มอบงาน  รอสง่มอบงาน

วนศ.ลพบรุี

แลกคใ์สอ่ปุกรณ์เครือ่งเสยีง วทิยาลัยนาฏศลิป

ลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ี

จังหวัดลพบรุี

1 ใบ 4,000 P 6/2564 10 พ.ย. 63
บรษัิทสจุนิดา

มวิสคิ จ ากัด
บรษัิท จ ากัด

10 พ.ย.- 10 ธ.ค.

63
              4,000.00 1 งวด 10 ธ.ค. 63                    4,000.00 7015357299  รอสง่มอบงาน  รอสง่มอบงาน

วนศ.ลพบรุี

สายไมโครโฟน แบบบาลานซ ์(สเตอรโิอ) 

วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 มว้น 7,000 P 6/2564 10 พ.ย. 63
บรษัิทสจุนิดา

มวิสคิ จ ากัด
บรษัิท จ ากัด

10 พ.ย.- 10 ธ.ค.

63
              7,000.00 1 งวด 10 ธ.ค. 63                    7,000.00 7015357299  รอสง่มอบงาน  รอสง่มอบงาน

วนศ.ลพบรุี

สายล าโพง ขนาด 1.50 MM วทิยาลัยนาฏศลิป

ลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ี

จังหวัดลพบรุี

1 มว้น 2,500 P 6/2564 10 พ.ย. 63
บรษัิทสจุนิดา

มวิสคิ จ ากัด
บรษัิท จ ากัด

10 พ.ย.- 10 ธ.ค.

63
              2,500.00 1 งวด 10 ธ.ค. 63                    2,500.00 7015357299  รอสง่มอบงาน  รอสง่มอบงาน

วนศ.ลพบรุี

อปุกรณ์ตอ่พว่ง พรอ้มตดิตัง้ วทิยาลัยนาฏศลิป

ลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ี

จังหวัดลพบรุี

1 ชดุ 16,000 P 6/2564 10 พ.ย. 63
บรษัิทสจุนิดา

มวิสคิ จ ากัด
บรษัิท จ ากัด

10 พ.ย.- 10 ธ.ค.

63
            16,000.00 1 งวด 10 ธ.ค. 63                  16,000.00 7015357299  รอสง่มอบงาน  รอสง่มอบงาน

วนศ.ลพบรุี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One ส าหรับงาน

ประมวลผล วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบล

ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

4 เครือ่ง 92,000 P 12/2564 10 พ.ย. 63 มานติวทิยา บรษัิท จ ากัด
10 พ.ย.63 - 10 

ม.ค.64
            88,000.00 1 งวด 10 ม.ค.64                  88,000.00 7015358316 1 ธ.ค.63 1 ธ.ค.63 88,000  รอสง่มอบงาน  รอเบกิจา่ย

วนศ.ลพบรุี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่2 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 

นิว้) วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

3 เครือ่ง 90,000 P 12/2564 10 พ.ย. 63 มานติวทิยา บรษัิท จ ากัด
10 พ.ย.63 - 10 

ม.ค.64
            90,000.00 1 งวด 10 ม.ค.64                  90,000.00 7015358316 1 ธ.ค.63 1 ธ.ค.63 90,000  รอสง่มอบงาน  รอเบกิจา่ย

วนศ.ลพบรุี

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรับงาน

ประมวลผล วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบล

ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

4 เครือ่ง 88,000 P 12/2564 10 พ.ย. 63 มานติวทิยา บรษัิท จ ากัด
10 พ.ย.63 - 10 

ม.ค.64
            88,000.00 1 งวด 10 ม.ค.64                  88,000.00 7015358316 1 ธ.ค.63 1 ธ.ค.63 88,000  รอสง่มอบงาน  รอเบกิจา่ย

วนศ.ลพบรุี

เครือ่งพมิพ ์เลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่2 (38 หนา้/นาท)ี วทิยาลัย

นาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืง

ลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 เครือ่ง 15,000 P 12/2564 10 พ.ย. 63 มานติวทิยา บรษัิท จ ากัด
10 พ.ย.63 - 10 

ม.ค.64
            15,000.00 1 งวด 10 ม.ค.64                  15,000.00 7015358316 1 ธ.ค.63 1 ธ.ค.63 15,000  รอสง่มอบงาน  รอเบกิจา่ย

วนศ.ลพบรุี

เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ์

 (Ink Tank Printer) วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ี

ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัด

ลพบรุี

4 เครือ่ง 17,200 P 12/2564 10 พ.ย. 63 มานติวทิยา บรษัิท จ ากัด
10 พ.ย.63 - 10 

ม.ค.64
            17,200.00 1 งวด 10 ม.ค.64                  17,200.00 7015358316 1 ธ.ค.63 1 ธ.ค.63 17,200  รอสง่มอบงาน  รอเบกิจา่ย

วนศ.ลพบรุี

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดา ชนดิ 

Network แบบที ่2 (38 หนา้/นาท)ี วทิยาลัย

นาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืง

ลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 เครือ่ง 30,000 P 12/2564 10 พ.ย. 63 มานติวทิยา บรษัิท จ ากัด
10 พ.ย.63 - 10 

ม.ค.64
            30,000.00 1 งวด 10 ม.ค.64                  30,000.00 7015358316 1 ธ.ค.63 1 ธ.ค.63 30,000  รอสง่มอบงาน  รอเบกิจา่ย

วนศ.ลพบรุี

เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  วทิยาลัย

นาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืง

ลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

3 เครือ่ง 7,500 P 12/2564 10 พ.ย. 63 มานติวทิยา บรษัิท จ ากัด
10 พ.ย.63 - 10 

ม.ค.64
              7,500.00 1 งวด 10 ม.ค.64                    7,500.00 7015358316 1 ธ.ค.63 1 ธ.ค.63 7,500  รอสง่มอบงาน  รอเบกิจา่ย

วนศ.ลพบรุี

เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วทิยาลัย

นาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืง

ลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

10 เครือ่ง 25,000 P 12/2564 10 พ.ย. 63 มานติวทิยา บรษัิท จ ากัด
10 พ.ย.63 - 10 

ม.ค.64
            25,000.00 1 งวด 10 ม.ค.64                  25,000.00 7015358316 1 ธ.ค.63 1 ธ.ค.63 25,000  รอสง่มอบงาน  รอเบกิจา่ย

วนศ.ลพบรุี

ชดุโปรแกรมจัดการส านักงาน Microsoft Office

 Professional 2019 ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้ง 

วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

10 ชดุ 120,000 P 12/2564 10 พ.ย. 63 มานติวทิยา บรษัิท จ ากัด
10 พ.ย.63 - 10 

ม.ค.64
          120,000.00 1 งวด 10 ม.ค.64                120,000.00 7015358316 1 ธ.ค.63 1 ธ.ค.63 120,000  รอสง่มอบงาน  รอเบกิจา่ย

วนศ.ลพบรุี

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิัตกิารส าหรับเครือ่ง

คอมพวิเตอร ์และเครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

แบบสทิธกิารใชง้านประเภท ตดิตัง้มาจาก

โรงงาน (OEM)ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตามกฎหมาย

 วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

3 ชดุ 11,400 P 12/2564 10 พ.ย. 63 มานติวทิยา บรษัิท จ ากัด
10 พ.ย.63 - 10 

ม.ค.64
          114,000.00 1 งวด 10 ม.ค.64                114,000.00 7015358316 1 ธ.ค.63 1 ธ.ค.63 114,000  รอสง่มอบงาน  รอเบกิจา่ย



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 4 ธ.ค.2563)

วนศ.ลพบรุี

กอ่สรา้งหอประชมุนักเรยีนพรอ้มโรงอาหาร 

วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ี ต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

   รวมงบประมาณทัง้สิน้ 69,300,000 บาท

   ตัง้งบประมาณ ปี 2564 จ านวน  13,860,000 

บาท

   ผกูพันงบประมาณปี 2565 จ านวน  

55,440,000 บาท

1 หลัง 13,860,000 P

1.อยูใ่นขัน้ตอนการตดิตามรูปแบบรายการและประมาณการ

ราคาจากส านักสถาปัตยกรรม กรมศลิปากร              

ขัน้ตอน ก. อยูร่ะหวา่งออกแบบรูปแบบรายการ   

ก.1ออกแบบสถาปัตยกรรม  ความคบืหนา้ 80%   

ก.2ออกแบบวศิวกรรมโยธา  ความคบืหนา้ 80%  

ก.3ออกแบบวศิวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ)  ความคบืหนา้ 

50%  

ขัน้ตอน ข อยูร่ะหวา่งเขยีนแบบกอ่สรา้ง ความคบืหนา้ 50 %

  

ขัน้ตอน ค. อยูร่ะหวา่งประมาณการราคา ความคบืหนา้ 50

 % คาดวา่จ าด าเนนิการประกาศประกวดราคาไดเ้ดอืน 

พฤศจกิายน 2563

1.อยูใ่นขัน้ตอนการตดิตามรูปแบบรายการและประมาณการ

ราคาจากส านักสถาปัตยกรรม กรมศลิปากร                     

    ขัน้ตอน ก. อยูร่ะหวา่งออกแบบรูปแบบรายการ   

ก.1ออกแบบสถาปัตยกรรม  ความคบืหนา้ 80%  

ก.2ออกแบบวศิวกรรมโยธา  ความคบืหนา้ 80%  

ก.3ออกแบบวศิวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ)  ความคบืหนา้ 60%

 ขัน้ตอน ข อยูร่ะหวา่งเขยีนแบบกอ่สรา้ง ความคบืหนา้ 60

 %

ขัน้ตอน ค. อยูร่ะหวา่งประมาณการราคา ความคบืหนา้ 60

 %  คาดวา่จ าด าเนนิการประกาศประกวดราคาไดเ้ดอืน 

มกราคม 2564



 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุร ี

 



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
      ก.1 วิธีเฉพาะเจาะจง 
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ชว่งเวลา

ประกาศ 

(ถา้ม)ี

 (11)

เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน / สง่มอบครุภณัฑ์

(ตามจรงิ)  (13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ) 

(14)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.

2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 

ธ.ค.2563)

ความคบืหนา้

วนศ.จันทบรุี
เกา้อีพ้ลาสตกิ วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบล

วัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี
200 ตัว 80,000 P ค1/2564

บริษัท เฟอร์นิเจอร์ 
เอาท์เล็ท จนัทบุรี 
จดั

80,000

 ขัน้ตอนที ่10: รอลงนามในสัญญา
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

วนศ.จันทบรุี

ชัน้เหล็กวางเอกสาร แบบเหล็กฉาก วทิยาลัย

นาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืง

จันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

6 ชดุ 22,200 P ค1/2564

บริษัท เฟอร์นิเจอร์ 
เอาท์เล็ท จนัทบุรี 
จดั

22,200

 ขัน้ตอนที ่10: รอลงนามในสัญญา
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

วนศ.จันทบรุี

โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี ้(20 ทีน่ั่ง)  วทิยาลัยนาฏ

ศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

1 ชดุ 28,900 P ค1/2564

บริษัท เฟอร์นิเจอร์ 
เอาท์เล็ท จนัทบุรี 
จดั

28,900

 ขัน้ตอนที ่10: รอลงนามในสัญญา
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

วนศ.จันทบรุี
โตะ๊หมู ่7 วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัด

ใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี
1 ชดุ 8,500 P ค2/2564

รา้นวชิยั       

    ราชนัต์

สังฆภัณฑ์

8,500

 ขัน้ตอนที ่10: รอลงนามในสัญญา
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

วนศ.จันทบรุี
โตะ๊หมู ่9  วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัด

ใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี
1 ชดุ 16,500 P ค2/2564

รา้นวชิยั       

    ราชนัต์

สังฆภัณฑ์

16,500

 ขัน้ตอนที ่10: รอลงนามในสัญญา
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

วนศ.จันทบรุี

บอรด์ท าเนียบบคุลากร วทิยาลัยนาฏศลิป

จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

1 บอรด์ 15,000 P ค14/2564 รา้นอิง้ค ์2554

15,000

 ขัน้ตอนที ่10: รอลงนามในสัญญา
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

วนศ.จันทบรุี
ป๊ัมน ้า วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่

อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี
2 เครือ่ง 16,000 P ค5/2564 1-ธ.ค.-63

บริษัท สมชาย
พานิช สตีล จนัทบุรี
 จ ากดั

1/ธ.ค./2563และ

 16/ธ..ค./2563

16,000

16-ธ.ค.-63

16,000

 ขัน้ตอนที ่10: รอลงนามในสัญญา
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

วนศ.จันทบรุี
ตูย้า วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่

อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี
2 ตู ้ 13,000 P ค6/2564 1-ธ.ค.-63

บริษัท เฟอร์นิเจอร์ 
เอาท์เล็ท จนัทบุรี 
จดั

1/ธ.ค./2563และ

 16/ธ..ค./2563

13,000

16-ธ.ค.-63

13,000

 ขัน้ตอนที ่10: รอลงนามในสัญญา
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

วนศ.จันทบรุี

เครือ่งขยายเสยีงเคลือ่นที ่วทิยาลัยนาฏศลิป

จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

3 เครือ่ง 16,500 P ค8/2564
บรษัิท สไตล์

โปร จ ากัด

16,500

 ขัน้ตอนที ่10: รอลงนามในสัญญา
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

วนศ.จันทบรุี
ระบบไมคป์ระชมุ วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ี

ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี
1 ชดุ 100,000 P ค8/2564

บรษัิท สไตล์

โปร จ ากัด

100,000

 ขัน้ตอนที ่10: รอลงนามในสัญญา
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

วนศ.จันทบรุี

ระบบสายสัญญาณ/สายไฟ วทิยาลัยนาฏศลิป

จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

1 ชดุ 50,000 P ค8/2564
บรษัิท สไตล์

โปร จ ากัด

50,000

 ขัน้ตอนที ่10: รอลงนามในสัญญา
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

วนศ.จันทบรุี
ไวเลสไมค ์วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัด

ใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี
4 ชดุ 21,600 P ค8/2564

บรษัิท สไตล์

โปร จ ากัด

21,600

 ขัน้ตอนที ่10: รอลงนามในสัญญา
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

วนศ.จันทบรุี

ถังน ้า แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,500 

ลติร วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่

อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

4 ถัง 18,600 P ค10/2564 รา้นสริโิลหะภัณ์

18,600

 ขัน้ตอนที ่10: รอลงนามในสัญญา
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

วนศ.จันทบรุี
สวา่นไฟฟ้า วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัด

ใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี
2 ตัว 4,100 P ค12/2563

บริษัท สมชาย
พานิช สตีล จนัทบุรี
 จ ากดั

4,100

 ขัน้ตอนที ่10: รอลงนามในสัญญา
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

วนศ.จันทบรุี

กลองยาวขนาด 8 - 9  นิว้ วทิยาลัยนาฏศลิป

จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

50 ใบ 50,000 P ค16/2564 รา้นลกูยอด

50,000

 ขัน้ตอนที ่10: รอลงนามในสัญญา
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

วนศ.จันทบรุี

รางระนาดทุม้เหล็กไมม้ะรดิประกอบไมพ้ดุ 

วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอ

เมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ราง 60,000 P ค16/2564 รา้นลกูยอด

60,000

 ขัน้ตอนที ่10: รอลงนามในสัญญา
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา

วนศ.จันทบรุี

รางระนาดเอกเหล็กไมม้ะรดิประกอบไมพ้ดุ 

วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอ

เมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ราง 55,000 P ค16/2564 รา้นลกูยอด

55,000

 ขัน้ตอนที ่10: รอลงนามในสัญญา
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน

สัญญา



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
      ก.2 วิธี E-bidding 
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.จันทบรุี
ชดุรับแขก 6 ทีน่ั่ง วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ี
ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 ชดุ 60,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี
เกา้อีท้ างานผูอ้ านวยการ ขนาด กวา้ง 600 x ลกึ 
600 x สงู 1140 มม. วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ี
ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ตัว 11,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี

เกา้อีท้ างานรองผูอ้ านวยการ ขนาด กวา้ง 600 x

 ลกึ 600 x สงู 1140 มม. วทิยาลัยนาฏศลิป
จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

5 ตัว 55,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี
เกา้อีน้วมทรง A  วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ี
ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

200 ตัว 184,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี
เกา้อีนั้กเรยีน ขนาด กวา้ง 520 x ลกึ 535 x สงู 
835 มม.  วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม่
 อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

11 ตัว 33,300           P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี
เกา้อีนั้กเรยีน ขนาด กวา้ง 625 x ลกึ 760 x สงู 
850 มม.  วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม่
 อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1,134 ตัว 4,468,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี
เกา้อีรั้บรอง ขนาด กวา้ง 410 x ลกึ 550 x สงู 
1010 มม.  วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัด
ใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

12 ตัว 102,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี
เกา้อีส้ าหรับโตะ๊ประชมุ ขนาด กวา้ง 600 x ลกึ 
600 x สงู 950 มม. วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ี
ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

6 ตัว 52,200 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี

เกา้อีห้นา้โตะ๊ท างานผูอ้ านวยการ ขนาด กวา้ง 
600 x ลกึ 540 x สงู 950 มม. วทิยาลัยนาฏศลิป
จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

2 ตัว 17,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี

เกา้อีห้นา้โตะ๊ท างานรองผูอ้ านวยการ ขนาด 
กวา้ง 600 x ลกึ 540 x สงู 950 มม. วทิยาลัย
นาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืง
จันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

10 ตัว 85,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี

เกา้อีห้อ้งปฎบัิตกิารคอมพวิเตอร ์ขนาด กวา้ง 
560 x ลกึ 610 x สงู 820 มม.  วทิยาลัยนาฏ
ศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

68 ตัว 530,400 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี
เกา้อีห้อ้งสมดุ ขนาด กวา้ง 450 x ลกึ 460 x สงู 
850 มม. วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม่
 อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

27 ตัว 137,700 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี
เคานเ์ตอรบ์รรณารักษ์ ขนาด กวา้ง 3525 x ลกึ 
1660 x สงู 1100 มม. วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุี
 ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ตัว 97,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.จันทบรุี

เคานเ์ตอรป์ระชาสมัพันธ ์ขนาด กวา้ง 3250 x 

ลกึ 910 x สงู 1100 มม. วทิยาลัยนาฏศลิป
จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

1 ตัว 60,700 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี
เคารเ์ตอรบ์รหิารยมืคนืหนังสอื วทิยาลัยนาฏศลิป
จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

1 ชดุ 16,500 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี
ชัน้วางหนังสอืแบบมฝีาหลัง วางหนังสอืได ้6 

ระดับ วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่
อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 ตู ้ 50,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี

ชัน้หนังสอืแบบ 1 หนา้ 1 ชว่ง ขนาด กวา้ง 925 x

 ลกึ 281 x สงู 1969 มม. วทิยาลัยนาฏศลิป
จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

10 ตัว 125,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี
โซฟารับแขก 1 ทีน่ั่ง ขนาด กวา้ง 850 x ลกึ 690

 x สงู 750 มม. วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบล
วัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

6 ชดุ 88,200 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี
โซฟารับแขก 3 ทีน่ั่ง ขนาด กวา้ง 2030 x ลกึ 
690 x สงู 750 มม. วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ี
ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

10 ชดุ 320,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี
ตูเ้ก็บเอกสาร 4 ลิน้ชัก ขนาด กวา้ง 464 x ลกึ 
616 x สงู 1320 มม. วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ี
ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

6 ตู ้ 54,300 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี
ตูเ้ก็บเอกสารเตีย้บานเปิด ขนาด กวา้ง 900 x ลกึ
 400 x สงู 834 มม. วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ี
ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 ตู ้ 19,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี

ตูเ้ก็บเอกสารบนโลง่-ลา่งบานเปิด ขนาด กวา้ง 
900 x ลกึ 400 x สงู 1608 มม. วทิยาลัยนาฏ
ศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

15 ตู ้ 211,500 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี

ตูเ้ก็บเอกสารบานเปิดกระจก ขนาด กวา้ง 900 x 

ลกึ 400 x สงู 1221 มม. วทิยาลัยนาฏศลิป
จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

10 ตู ้ 253,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี

ตูเ้ก็บเอกสารบานเลือ่นกระจก ขนาด กวา้ง 900 x

 ลกึ 450 x สงู 750 มม. วทิยาลัยนาฏศลิป
จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

3 ตู ้ 16,500 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี

ตูเ้ก็บเอกสารแบบรางเลือ่น ขนาด กวา้ง 6700 x

 ลกึ 2136 x สงู 2370 มม. วทิยาลัยนาฏศลิป
จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

1 ชดุ 803,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี

ตูเ้ก็บเอกสารสงูลา่งบานทบึ-บนบานกระจก 
ขนาด กวา้ง 900 x ลกึ 400 x สงู 1995 มม. 

วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอ
เมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

5 ตู ้ 180,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.จันทบรุี
ตูโ้ชว ์Built-in ขนาด กวา้ง 2700 x ลกึ 600 x สงู
 2600 มม. วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัด
ใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ตู ้ 150,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี

ตูเ้สรมิโตะ๊ท างานผูอ้ านวยการ ขนาด กวา้ง 2000

 x ลกึ 600 x สงู 660 มม. วทิยาลัยนาฏศลิป
จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

1 ตู ้ 54,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี

ตูเ้สรมิโตะ๊ท างานรองผูอ้ านวยการ ขนาด กวา้ง 
2000 x ลกึ 600 x สงู 660 มม. วทิยาลัยนาฏ
ศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

5 ตัว 270,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี

ตูเ้หล็กเก็บเอกสารบานเลือ่นกระจก ขนาด กวา้ง 
91.5 ลกึ 45.7 สงู 183 ซม วทิยาลัยนาฏศลิป
จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

2 ตู ้ 9,400 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี
ตูเ้อกสารเหล็กส าหรับใสแ่ฟ้ม 4 ชัน้ สเีทา 
วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอ
เมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

3 ตู ้ 21,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี
โตะ๊กลางรับแขก ขนาด กวา้ง 1040 x ลกึ 535 x

 สงู 420 มม. วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัด
ใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

9 ตัว 50,600 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี
โตะ๊ท างานผูอ้ านวยการ ขนาด กวา้ง 2400 x ลกึ
 1000 x สงู 750 มม. วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ี
ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ตัว 40,900 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี

โตะ๊ท างานรองผูอ้ านวยการ ขนาด กวา้ง 2000 x

 ลกึ 1000 x สงู 750 มม. วทิยาลัยนาฏศลิป
จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

5 ตัว 192,500 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี
โตะ๊ท างานหัวหนา้ฝ่าย ขนาด กวา้ง 1600 x ลกึ 
750 x สงู 750 มม. วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ี
ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 ตัว 39,800 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี

โตะ๊ปฎบัิตกิารคอมพวิเตอร ์(ตัวเสรมิ) ขนาด 
กวา้ง 1200 x ลกึ 600 x สงู 750 มม.  วทิยาลัย
นาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืง
จันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

44 ตัว 308,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี

โตะ๊ปฎบัิตกิารคอมพวิเตอร ์(แถว) ขนาด กวา้ง 
2400 x ลกึ 600 x สงู 750 มม.  วทิยาลัยนาฏ
ศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

12 ตัว 193,200 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.จันทบรุี
โตะ๊ประชมุยอ่ย ขนาด กวา้ง 1800 x ลกึ 1200 x

 สงู 750 มม.  วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบล
วัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ตัว 33,700 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี
โตะ๊ประชมุยอ่ย ขนาด กวา้ง 2400 x ลกึ 1200 x

 สงู 750 มม.  วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบล
วัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ตัว 26,100 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี
โตะ๊หอ้งรับแขก ขนาด กวา้ง 640 x ลกึ 535 x 

สงู 420 มม.  วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัด
ใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

4 ตัว 16,100 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี
โตะ๊อา่นหนังสอื ขนาด กวา้ง 1800 x ลกึ 900 x 

สงู 750 มม. วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัด
ใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

9 ตัว 135,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี
ถาดคยีบ์อรด์ ขนาด กวา้ง 650 x ลกึ 320 x สงู 
19 มม. วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่
อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

95 อนั 152,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี
ทีว่าง CPU ลอ้เลือ่น ขนาด กวา้ง 225 x ลกึ 500

 x สงู 305 มม. วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบล
วัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

95 ตัว 152,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี
แผน่บังตา ขนาด กวา้ง 1000 x ลกึ 0.7 x สงู 
350 มม.  วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม่
 อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

68 แผน่ 129,200 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี
แผน่บังตา ขนาด กวา้ง 1300 x ลกึ 0.7 x สงู 
350 มม.  วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม่
 อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 แผน่ 2,100 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ
 ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (วันที ่4 ธ.ค.

63)

วนศ.จันทบรุี
กระเดือ่งกลองชดุ วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ี
ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ชดุ 30,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา

วนศ.จันทบรุี
Electronic Machine RHYM วทิยาลัยนาฏศลิป
จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

2 ตัว 100,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา

วนศ.จันทบรุี
Electronic Pecussioc  วทิยาลัยนาฏศลิป
จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

1 เครือ่ง 50,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.จันทบรุี
กลองชดุ วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม่
 อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ชดุ 200,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา

วนศ.จันทบรุี
กลองชดุไฟฟ้า วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบล
วัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

4 ชดุ 600,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา

วนศ.จันทบรุี
กลองใหญเ่ดนิแถว 22 นิว้ วทิยาลัยนาฏศลิป
จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

1 ใบ 80,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา

วนศ.จันทบรุี
กตีา้รเ์บสไฟฟ้า วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบล
วัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ตัว 100,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา

วนศ.จันทบรุี
กตีา้รไ์ฟฟ้า วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัด
ใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ตัว 100,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา

วนศ.จันทบรุี
คองกา้ วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่
อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ชดุ 70,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา

วนศ.จันทบรุี
คยีบ์อรด์ วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม่
 อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ตัว 150,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา

วนศ.จันทบรุี
ฉาบเดนิแถว วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัด
ใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 คู่ 25,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา

วนศ.จันทบรุี
ตูล้ าโพงซบัเบส 18  นิว้มเีพาเวอรใ์นตัว 
วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอ
เมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 ใบ 300,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา

วนศ.จันทบรุี
ตูล้ าโพงเสยีงแหลม 12 นิว้ มเีพาเวอรใ์นตัว 
วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอ
เมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 ใบ 180,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา

วนศ.จันทบรุี
เบลไลลา่ 27 คยี ์วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ี
ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

8 ตัว 40,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา

วนศ.จันทบรุี
เบลไลลา่ 32 คยี ์วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ี
ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

8 ตัว 54,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา

วนศ.จันทบรุี
เปียโนไฟฟ้า วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัด
ใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ตัว 250,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.จันทบรุี
เมโลเดยีน 23 คยี ์วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ี
ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

16 ตัว 40,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา

วนศ.จันทบรุี
สแนรก์ลองชดุ วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบล
วัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ใบ 30,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา

วนศ.จันทบรุี
สแนรม์ารช์ชิง่ วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบล
วัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ใบ 80,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา

วนศ.จันทบรุี
หฟัูงส าหรับแกะเพลงและซอ้มกลองชดุไฟฟ้า
แบบไรส้าย วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัด
ใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 ชดุ 12,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา

วนศ.จันทบรุี
อพัไรทเ์ปียโน วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบล
วัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

3 หลัง 1,050,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา

วนศ.จันทบรุี
อเีลคโทน วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัด
ใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 เครือ่ง 250,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา

วนศ.จันทบรุี
แอมป์คยีบ์อรด์ วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบล
วัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 ใบ 160,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา

วนศ.จันทบรุี
แอมป์เบส วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัด
ใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 ใบ 240,000 P  ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา

วนศ.จันทบรุี
ชดุนางยนืเครือ่ง วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ี
ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

5 ชดุ 325,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบใน TOR  ขัน้ตอนที ่4: อยูร่ะหวา่งขอความเห็นชอบใน TOR

วนศ.จันทบรุี
ชดุพระแขนสัน้ วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบล
วัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

5 ชดุ 250,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบใน TOR  ขัน้ตอนที ่4: อยูร่ะหวา่งขอความเห็นชอบใน TOR

วนศ.จันทบรุี

รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ั่ง (ดเีซล) ปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรอืก าลัง
เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 90 กโิลวัตต ์
วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอ
เมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 คัน 1,364,000 P  ขัน้ตอนที ่15: ท าสญัญา/รอลงนามในสญัญา  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา

วนศ.จันทบรุี
คอมพวิเตอรแ์ท็ปเล็ต วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ี
ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 เครือ่ง 20,000 P  ขัน้ตอนที ่15: ท าสญัญา/รอลงนามในสญัญา  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.จันทบรุี
เครือ่งกระจายสญัญาณ Internet แบบ MESH 

Wifi จ านวน 3 โหนด วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ี
ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ชดุ 30,000 P  ขัน้ตอนที ่15: ท าสญัญา/รอลงนามในสญัญา  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา

วนศ.จันทบรุี
เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One ส าหรับงาน
ประมวลผล วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัด
ใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

13 เครือ่ง 299,000 P  ขัน้ตอนที ่15: ท าสญัญา/รอลงนามในสญัญา  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา

วนศ.จันทบรุี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบ
ที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 
วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอ
เมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 เครือ่ง 44,000 P  ขัน้ตอนที ่15: ท าสญัญา/รอลงนามในสญัญา  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา

วนศ.จันทบรุี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบ
ที ่2 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 
วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอ
เมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

47 เครือ่ง 1,410,000 P  ขัน้ตอนที ่15: ท าสญัญา/รอลงนามในสญัญา  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา

วนศ.จันทบรุี
เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรับงาน
ประมวลผล  วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัด
ใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

7 เครือ่ง 154,000 P  ขัน้ตอนที ่15: ท าสญัญา/รอลงนามในสญัญา  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา

วนศ.จันทบรุี

เครือ่งพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้ม
ตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer)  

วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอ
เมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

4  เครือ่ง 32,000 P  ขัน้ตอนที ่15: ท าสญัญา/รอลงนามในสญัญา  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา

วนศ.จันทบรุี

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ส ีชนดิ Network 

แบบที ่2 (27 หนา้/นาท)ี วทิยาลัยนาฏศลิป
จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

1 เครือ่ง 27,000 P  ขัน้ตอนที ่15: ท าสญัญา/รอลงนามในสญัญา  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา

วนศ.จันทบรุี
เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วทิยาลัยนาฏ
ศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

47 เครือ่ง 117,500 P  ขัน้ตอนที ่15: ท าสญัญา/รอลงนามในสญัญา  ขัน้ตอนที ่15: อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว 
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เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

ประเภท

ของ

คูส่ญัญา 

(12.4)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน / สง่มอบ

ครุภณัฑ(์ตามจรงิ)  

(13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ) 

(14)

จ านวนเงนิที่

เบกิจา่ย (ตามจรงิ) 

(15)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.

2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)

วนศ.จันทบรุี

เครือ่งสแกนลายนิว้มอื ชนดิบันทกึเวลาเขา้ออก

งาน  วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่

อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 เครือ่ง 17,000 P ว15/2564 1-ธ.ค.-63
บรษัิท ด ิแอด

วานซ ์โซลชูัน่ 

จ ากัด

บรษัิท จ ากัด
1/ธ.ค./2563และ

 16/ธ..ค./2563
17,000 1 16-ธ.ค.-63 17,000 7015427262  ท าสัญญา/รอลงนามในสัญญา  อยูใ่นระหวา่งสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี

Smart TV 60 นิว้ พรอ้มขาตัง้แบบมลีอ้เลือ่น 

วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอ

เมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 เครือ่ง 40,000 P ค3/2564 18-พ.ย.-63

บริษัท เดอะเบสท์ 
๑ อีเล็คทริค ซิต้ี 
จ ำกดั

บรษัิท จ ากัด

18/พ.ย./2563

และ 23/พ..ย./

2563

40,000 23-พ.ย.-63                  39,773.00 7015427113 23-พ.ย.-63 1-ธ.ค.-63                39,773.00  ท าสัญญา/รอลงนามในสัญญา  อยูใ่นระหวา่งขออนุมัตเิบกิจา่ยเงนิ

วนศ.จันทบรุี

แทน่ซารต์แบตเตอรี ่พรอ้มแบตเตอรี ่ ส าหรับ

กลอ้งดจิติอล Sony A7 mark II  วทิยาลัยนาฏ

ศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

1 ชดุ 10,000 P ค4/2564 1-ธ.ค.-63
บรษัิท ด ิแอด

วานซ ์โซลชูัน่ 

จ ากัด

บรษัิท จ ากัด
1/ธ.ค./2563และ

 16/ธ..ค./2563
10,000 16-ธ.ค.-63 10,000 7015427262  ท าสัญญา/รอลงนามในสัญญา  อยูใ่นระหวา่งสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี

LED par 54 x 6W (2 in 1) วทิยาลัยนาฏศลิป

จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

22 ชดุ 58,900 P ค7/2564 24-พ.ย.-63
บรษัิท สไตล์

โปร จ ากัด
บรษัิท จ ากัด

24/พ.ย./2563

และ 24/ธ..ค./

2563

58,894 1 24-ธ.ค.-63 58,894 7015423955  ท าสัญญา/รอลงนามในสัญญา  อยูใ่นระหวา่งสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี

DMX Distributor 1-in-6 out เครือ่งขยาย

สัญญาณ DMX  วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ี

ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 ชดุ 8,000 P ค7/2564 24-พ.ย.-63
บรษัิท สไตล์

โปร จ ากัด
บรษัิท จ ากัด

24/พ.ย./2563

และ 24/ธ..ค./

2563

8,000 1 24-ธ.ค.-63 8,000 7015423955  ท าสัญญา/รอลงนามในสัญญา  อยูใ่นระหวา่งสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี

LED Follw shot 440w วทิยาลัยนาฏศลิป

จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

2 ชดุ 110,000 P ค7/2564 24-พ.ย.-63
บรษัิท สไตล์

โปร จ ากัด
บรษัิท จ ากัด

24/พ.ย./2563

และ 24/ธ..ค./

2563

110,000 1 24-ธ.ค.-63 110,000 7015423955  ท าสัญญา/รอลงนามในสัญญา  อยูใ่นระหวา่งสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี

LED miltipar outdoor18x12w W4 in 1 

RGBW/ with rack  วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ี

ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

32 ชดุ 156,800 P ว8/2564 24-พ.ย.-63
บรษัิท สไตล์

โปร จ ากัด
บรษัิท จ ากัด

24/พ.ย./2563

และ 24/ธ..ค./

2563

156,800 1 24-ธ.ค.-63 156,800 7015425633  ท าสัญญา/รอลงนามในสัญญา  อยูใ่นระหวา่งสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี

LED moving head spot 300 w วทิยาลัยนาฏ

ศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

2 ชดุ 100,000 P ค7/2564 24-พ.ย.-63
บรษัิท สไตล์

โปร จ ากัด
บรษัิท จ ากัด

24/พ.ย./2563

และ 24/ธ..ค./

2563

100,000 1 24-ธ.ค.-63 100,000 7015423955  ท าสัญญา/รอลงนามในสัญญา  อยูใ่นระหวา่งสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี

LED moving head wash Zoom 19x12 W4 

in 1 RGBW/ with rack  วทิยาลัยนาฏศลิป

จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

6 ชดุ 115,800 P ค8/2564 24-พ.ย.-63
บรษัิท สไตล์

โปร จ ากัด
บรษัิท จ ากัด

24/พ.ย./2563

และ 24/ธ..ค./

2563

115,800 1 24-ธ.ค.-63 115,800 7015425633  ท าสัญญา/รอลงนามในสัญญา  อยูใ่นระหวา่งสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี

LED multipar indoor 18x12w วทิยาลัยนาฏ

ศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

24 ชดุ 90,000 P ค7/2564 24-พ.ย.-63
บรษัิท สไตล์

โปร จ ากัด
บรษัิท จ ากัด

24/พ.ย./2563

และ 24/ธ..ค./

2563

90,000 1 24-ธ.ค.-63 90,000 7015423955  ท าสัญญา/รอลงนามในสัญญา  อยูใ่นระหวา่งสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี

LED strobe wash 1000 w วทิยาลัยนาฏศลิป

จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

4 ชดุ 54,000 P ค7/2564 24-พ.ย.-63
บรษัิท สไตล์

โปร จ ากัด
บรษัิท จ ากัด

24/พ.ย./2563

และ 24/ธ..ค./

2563

54,000 1 24-ธ.ค.-63 54,000 7015423955  ท าสัญญา/รอลงนามในสัญญา  อยูใ่นระหวา่งสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี

Lighting console Quartz  วทิยาลัยนาฏศลิป

จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

1 ชดุ 53,500 P ค8/2564 24-พ.ย.-63
บรษัิท สไตล์

โปร จ ากัด
บรษัิท จ ากัด

24/พ.ย./2563

และ 24/ธ..ค./

2563

53,500 1 24-ธ.ค.-63 53,500 7015425633  ท าสัญญา/รอลงนามในสัญญา  อยูใ่นระหวา่งสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี

Moving head beam 350 w with rack  

วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอ

เมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

4 ชดุ 107,000 P ค8/2564 24-พ.ย.-63
บรษัิท สไตล์

โปร จ ากัด
บรษัิท จ ากัด

24/พ.ย./2563

และ 24/ธ..ค./

2563

107,000 1 24-ธ.ค.-63 107,000 7015425633  ท าสัญญา/รอลงนามในสัญญา  อยูใ่นระหวา่งสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี

Rain cover (moving head) แผน่กันฝน

ไฟมฟูวืง่เฮ็ดแบบแขวน วทิยาลัยนาฏศลิป

จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

10 ชดุ 8,000 P ค8/2564 24-พ.ย.-63
บรษัิท สไตล์

โปร จ ากัด
บรษัิท จ ากัด

24/พ.ย./2563

และ 24/ธ..ค./

2563

8,000 1 24-ธ.ค.-63 8,000 7015425633  ท าสัญญา/รอลงนามในสัญญา  อยูใ่นระหวา่งสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี
พัดลมไอน ้า วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัด

ใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี
10 ตัว 175,900 P ค11/2564 1-ธ.ค.-63

รา้นพลอยแสง

ไลทต์ิง้เอา้
รา้น

1/ธ.ค./2563และ

 6/ธ..ค./2563
175,900 1 6-ธ.ค.-63 175,900 7015424806 3-ธ.ค.-63 3-ธ.ค.-63 175,900  ท าสัญญา/รอลงนามในสัญญา  อยูร้ะหวา่งขออนุมัตเิบกิจา่ยเงนิ

วนศ.จันทบรุี

เต็นทล์กูเสอื แบบ 10 คน วทิยาลัยนาฏศลิป

จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

10 หลัง 60,000 P ค13/2564 ร้านพีโอ สปอร์ต รา้น
16/พ.ย./2563

และ 1/ธ..ค./2563
60,000 1 1-ธ.ค.-63 60,000 7015424805 1-ธ.ค.-63 1-ธ.ค.-63 60,000  ท าสัญญา/รอลงนามในสัญญา

 สง่มอบและตรวจรับเรยีบรอ้ยแลว้    

  อยูใ่นระหวา่งขออนุมัตเิบกิจา่ยเงนิ



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 4 ธ.ค.2563)

วนศ.จันทบรุี

กอ่สรา้งทางเดนิเทา้และโรงจอดรถนักเรยีน 

นักศกึษาและบคุลากรดา้นหลังอาคารเรยีน 1 

วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอ

เมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 แหง่ 2,500,000 P วจิารณ์ TOR และร่างประกาศเชญิชวน อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา  (วันที ่4 ธ.ค.63 )

วนศ.จันทบรุี

ปรับปรุงซอ่มแซมประตดูา้นหนา้วทิยาลัย 

วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอ

เมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 แหง่ 300,000 P  ท าสญัญา/รอลงนามในสญัญา  ท าสญัญาแลว้



 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 

 



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
      ก.2 วิธี E-bidding 
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.พัทลงุ
คยีบ์อรด์ (Keyboard) วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ 
ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัด
พัทลงุ

2 เครือ่ง 300,000 P  ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน
 ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุรณ์ 7 วันท าการ ซึง่จะครบก าหนด
ในวันที ่17 ธ.ค. 63

วนศ.พัทลงุ
ตูแ้อมป์คยีบ์อรด์ วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบล
ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

2 ตู ้ 120,000 P  ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน
 ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุรณ์ 7 วันท าการ ซึง่จะครบก าหนด
ในวันที ่17 ธ.ค. 63

วนศ.พัทลงุ
ฟลตุ วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว
 อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

2 คัน 120,000 P  ขัน้ตอนที ่8: ท าประกาศเชญิชวน
 ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุรณ์ 7 วันท าการ ซึง่จะครบก าหนด
ในวันที ่17 ธ.ค. 63

วนศ.พัทลงุ
สแตนทว์างโนต้ วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบล
ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

20 ตัว 60,000 P  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน
 ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุรณ์ 7 วันท าการ ซึง่จะครบก าหนด
ในวันที ่17 ธ.ค. 63

วนศ.พัทลงุ
ฟ้อนภไูทสามเผา่ ออกมวยโบราณ วทิยาลัยนาฏ
ศลิปพัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ
 จังหวัดพัทลงุ

20 ชดุ 160,000 P  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ
กลดสตีา่ง ๆ วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควน
มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

4 หน่วย 8,000 P  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ
เครือ่งราชปูโภค วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบล
ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

1 ชดุ 35,000 P  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ
เครือ่งส าอาง วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบล
ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

1 ชดุ 35,000 P  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ
เครือ่งสงู วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควน
มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

14 อนั 280,000 P  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ

โคมบัว วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควน
มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ
วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว 
อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

30 คู่ 30,000 P  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ
ชดุยักษ์แบบมยีอด มโหธร เปาวนาสรู มารศี 
วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว 
อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

3 ชดุ 210,000 P  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ
ชดุระบ าชมุนุมเผา่ไทย วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ 
ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัด
พัทลงุ

18 ชดุ 129,000 P  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ
ชดุวงโยทวาทติ วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบล
ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

30 ชดุ 150,000 P  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.พัทลงุ
ชดุเสนายักษ์ วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบล
ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

10 ชดุ 550,000 P  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ
ตั่งวางเครือ่งราชปูโภค วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ 
ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัด
พัทลงุ

2 คู่ 12,000 P  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ
เตยีงแดงใหญ ่วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบล
ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

3 เตยีง 30,000 P  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ
ปัญจเุหร็จเพชรโลหะชดุทอง วทิยาลัยนาฏศลิป
พัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ 
จังหวัดพัทลงุ

8 หัว 120,000 P  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ
รัดเกลา้เปลว วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบล
ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

6 ชดุ 162,000 P  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ
หนังใหญ ่ยักษ์ วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบล
ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

2 ตัว 30,000 P  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ
หนังใหญ ่ลงิ วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบล
ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

2 ตัว 30,000 P  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน  ขัน้ตอนที ่6: รา่งประกาศเชญิชวน



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว 



หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทนุ •(6)

จ
 า
น
ว
น

 (
7
) 

 ‘

ห
น
ว่
ย
น
บั

 (
8
) 

 ’

 งบประมาฯ

ตามพรบงบ

ประมาณ 

(บาท) (9)

(1
) 
ว
ธิ
ปี
ร
ะก
า
ศ
เช
ญิ

ช
ว
น
ท
ัว่
ไ
ป

(3
) 
ว
ธิ
เีฉ
พ
า
ะเ
จ
า
ะจ
ง

ชว่งเวลา

ประกาศ 

(ถา้ม)ี
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เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

ประเภท

ของ

คูส่ญัญา 

(12.4)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน / สง่มอบ

ครุภณัฑ(์ตามจรงิ)  

(13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ) 

(14)

จ านวนเงนิที่

เบกิจา่ย (ตามจรงิ) 

(15)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.

2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)

วนศ.พัทลงุ

ตูจั้ดเก็บวัสดแุละแฟ้มเอกสาร วทิยาลัยนาฏ

ศลิปพัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืง

พัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

1 ตู ้ 15,000 P 16/2564  2 ธ.ค. 63
นายสมพงค ์ 

ศศธิร
บคุคลธรรมดา

 2 ธ.ค. 63 - 16 

ม.ค. 64
15,000 1  16 ม.ค. 64 15,000 7015418398

 อยูร่ะหวา่งตดิตอ่ผูรั้บจา้งใหม้าเสนอ

ราคา
 รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ

ชดุโซฟารับแขก วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ  

ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัด

พัทลงุ

1 ชดุ 23,100 P  5/2564  13 พ.ย. 63 รา้นจงสวัสดิ์ บคุคลธรรมดา
 13 พ.ย. - 13 

ธ.ค. 63
22,000 1  13 ธ.ค. 63 22,000 7015365792  รอสง่มอบ  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ

ตูเ้หล็กเก็บอปุกรณ์รักษาความปลอดภัย 

วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว 

อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

2 ตู ้ 12,000 P  5/2564  13 พ.ย. 63 รา้นจงสวัสดิ์ บคุคลธรรมดา
 13 พ.ย. - 13 

ธ.ค. 63
10,400 1  13 ธ.ค. 63 10,400 7015365792  รอสง่มอบ  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ

โตะ๊คอมพวิเตอรข์าเหล็กพรอ้มเกา้อีแ้ละทีว่าง 

CPU ขนาด 120 x 60 x 75 ซ.ม. วทิยาลัยนาฏ

ศลิปพัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืง

พัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

3 ชดุ 13,500 P  5/2564  13 พ.ย. 63 รา้นจงสวัสดิ์ บคุคลธรรมดา
 13 พ.ย. - 13 

ธ.ค. 63
11,100 1  13 ธ.ค. 63 11,100 7015365792  รอสง่มอบ  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ

โตะ๊คอมพวิเตอรข์าเหล็กพรอ้มเกา้อีแ้ละทีว่าง 

CPU ขนาด 80 x 60 x 75 ซ.ม.ส าหรับนักเรยีน

 วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว 

อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

40 ชดุ 92,000 P  5/2564  13 พ.ย. 63 รา้นจงสวัสดิ์ บคุคลธรรมดา
 13 พ.ย. - 13 

ธ.ค. 63
                 92,000 1  13 ธ.ค. 63                       92,000 7015365792  รอสง่มอบ  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ

เครือ่งท าน ้ารอ้น-น ้าเย็น วทิยาลัยนาฏศลิป

พัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ 

จังหวัดพัทลงุ

1  เครือ่ง 6,800 P  7/2564   23 พ.ย. 63
หจก. ทวกีจิ 

เซน็เตอร์
หจก.

 23 พ.ย. 28 พ.ย.

 63
6,590 1  28 พ.ย. 63 6,590 7015240990  30 พ.ย. 63  30 พ.ย. 63 6,590  ประกาศผลผูช้นะในการเสนอราคา  เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

วนศ.พัทลงุ

โทรทัศน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV 

ระดับความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิ

เซล ขนาด 55 นิว้ พรอ้มขาแขวนทวี ีแบบตดิ

ผนัง วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

1 เครือ่ง 28,500 P  8/2564   23 พ.ย. 63
หจก. ทวกีจิ 

เซน็เตอร์
หจก.

 23 พ.ย. 28 พ.ย.

 63
17,270 1  28 พ.ย. 63                       17,270 7015424810  30 พ.ย. 63  30 พ.ย. 63                     17,270  ประกาศผลผูช้นะในการเสนอราคา  เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

วนศ.พัทลงุ

ป้ายโครงเหล็ก ขนาด 2.4 x 3.60 มเีสา 4 นิว้ 

สงู 1.50 ม. ปตูาขา่ยพรอ้มตดิตัง้ วทิยาลัยนาฏ

ศลิปพัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืง

พัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

1 ชดุ 17,500 P  9/2564   23 พ.ย. 63
รา้นซอฟท์

ปริน้ โฆษณา
บคุคลธรรมดา

 23 พ.ย. - 23 

ธ.ค. 63
                 17,500 1  23 ธ.ค. 63                       17,500 7015240991  ประกาศผลผูช้นะในการเสนอราคา  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ

เครือ่งวัดความดันโลหติและชพีจรอัตโนมัต ิ

วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว 

อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

1 เครือ่ง 3,900 P  10/2564   23 พ.ย. 63 รา้นคลังวทิยา บคุคลธรรมดา
 23 พ.ย. - 8 ธ.ค.

 63
                   3,900 1  8 ธ.ค. 63 3,900 7015402452  3 ธ.ค. 63  3 ธ.ค. 63 3,900  ประกาศผลผูช้นะในการเสนอราคา  เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

วนศ.พัทลงุ

เครือ่งวัดอณุภมูดิา้นหนา้ผาก ระบบ Infrared 

วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว 

อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

1 เครือ่ง 2,100 P  10/2564   23 พ.ย. 63 รา้นคลังวทิยา บคุคลธรรมดา
 23 พ.ย. - 8 ธ.ค.

 63
                   2,100 1  8 ธ.ค. 63 2,100 7015402452  3 ธ.ค. 63  3 ธ.ค. 63 2,100  ประกาศผลผูช้นะในการเสนอราคา  เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

วนศ.พัทลงุ

เปลสนาม (ขนาด 220 x 52 x 14 ซม.) น ้าหนัก

 5.49 กก. วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

1 ชดุ 2,200 P  10/2564   23 พ.ย. 63 รา้นคลังวทิยา บคุคลธรรมดา
 23 พ.ย. - 8 ธ.ค.

 63
2,200 1  8 ธ.ค. 63 2,200 7015402452  3 ธ.ค. 63  3 ธ.ค. 63 2,200  ประกาศผลผูช้นะในการเสนอราคา  เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

วนศ.พัทลงุ
กรับพวง วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ
5 อัน 5,000 P  ส13/2564  27 พ.ย. 63  รา้นดรุยิาภรณ์ บคุคลธรรมดา

 27 พ.ย. 63 - 26

 ม.ค. 64
                   5,000 1  26 ม.ค. 64                         5,000 7015402451  รอลงนามในสัญญา   รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ
กลองชาตร ีวทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ
1 คู่ 12,000 P  ส13/2564  27 พ.ย. 63  รา้นดรุยิาภรณ์ บคุคลธรรมดา

 27 พ.ย. 63 - 26

 ม.ค. 64
                 12,000 1  26 ม.ค. 64                       12,000 7015402451  รอลงนามในสัญญา   รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ
ขลุย่เพยีงออ วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบล

ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ
3 เลา 4,800 P  ส13/2564  27 พ.ย. 63  รา้นดรุยิาภรณ์ บคุคลธรรมดา

 27 พ.ย. 63 - 26

 ม.ค. 64
                   4,800 1  26 ม.ค. 64                         4,800 7015402451  รอลงนามในสัญญา   รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ
ขลุย่หลบิ วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ
3 เลา 4,800 P  ส13/2564  27 พ.ย. 63  รา้นดรุยิาภรณ์ บคุคลธรรมดา

 27 พ.ย. 63 - 26

 ม.ค. 64
4,800 1  26 ม.ค. 64 4,800 7015402451  รอลงนามในสัญญา   รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ

เครือ่งจังหวะไทย วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ 

ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัด

พัทลงุ

5 ตัว 20,000 P  ส13/2564  27 พ.ย. 63  รา้นดรุยิาภรณ์ บคุคลธรรมดา
 27 พ.ย. 63 - 26

 ม.ค. 64
20,000 1  26 ม.ค. 64 20,000 7015402451  รอลงนามในสัญญา   รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ
ฆอ้งหุย่ วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ
1 ชดุ 6,000 P  ส13/2564  27 พ.ย. 63  รา้นดรุยิาภรณ์ บคุคลธรรมดา

 27 พ.ย. 63 - 26

 ม.ค. 64
6,000 1  26 ม.ค. 64 6,000 7015402451  รอลงนามในสัญญา   รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ
ป่ีชวา วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ
3 เลา 9,900 P  ส13/2564  27 พ.ย. 63  รา้นดรุยิาภรณ์ บคุคลธรรมดา

 27 พ.ย. 63 - 26

 ม.ค. 64
9,900 1  26 ม.ค. 64 9,900 7015402451  รอลงนามในสัญญา   รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ
ป่ีนอก วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ
2 เลา 6,600 P  ส13/2564  27 พ.ย. 63  รา้นดรุยิาภรณ์ บคุคลธรรมดา

 27 พ.ย. 63 - 26

 ม.ค. 64
6,600 1  26 ม.ค. 64 6,600 7015402451  รอลงนามในสัญญา   รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ
ป่ีใน วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ
5 เลา 16,500 P  ส13/2564  27 พ.ย. 63  รา้นดรุยิาภรณ์ บคุคลธรรมดา

 27 พ.ย. 63 - 26

 ม.ค. 64
16,500 1  26 ม.ค. 64 16,500 7015402451  รอลงนามในสัญญา   รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ
ป่ีมอญ วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ
3 เลา 15,000 P  ส13/2564  27 พ.ย. 63  รา้นดรุยิาภรณ์ บคุคลธรรมดา

 27 พ.ย. 63 - 26

 ม.ค. 64
15,000 1  26 ม.ค. 64 15,000 7015402451  รอลงนามในสัญญา   รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ

ระนาดทุม้แกะลายลงรักปิดทอง วทิยาลัยนาฏ

ศลิปพัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืง

พัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

1 ราง 55,000 P  ส13/2564  27 พ.ย. 63  รา้นดรุยิาภรณ์ บคุคลธรรมดา
 27 พ.ย. 63 - 26

 ม.ค. 64
55,000 1  26 ม.ค. 64 55,000 7015402451  รอลงนามในสัญญา   รอสง่มอบ
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 (11)

เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

ประเภท

ของ

คูส่ญัญา 

(12.4)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน / สง่มอบ

ครุภณัฑ(์ตามจรงิ)  

(13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ) 

(14)

จ านวนเงนิที่

เบกิจา่ย (ตามจรงิ) 

(15)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.

2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)

วนศ.พัทลงุ

ระนาดเอกแกะลายลงรักปิดทอง วทิยาลัยนาฏ

ศลิปพัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืง

พัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

1 ราง 55,000 P  ส13/2564  27 พ.ย. 63  รา้นดรุยิาภรณ์ บคุคลธรรมดา
 27 พ.ย. 63 - 26

 ม.ค. 64
55,000 1  26 ม.ค. 64 55,000 7015402451  รอลงนามในสัญญา   รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ

อปุกรณ์เทยีบเสยีงเครือ่งดนตร ีวทิยาลัยนาฏ

ศลิปพัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืง

พัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

1 ตัว 3,500 P  ส13/2564  27 พ.ย. 63  รา้นดรุยิาภรณ์ บคุคลธรรมดา
 27 พ.ย. 63 - 26

 ม.ค. 64
3,500 1  26 ม.ค. 64 3,500 7015402451  ขออนุมัตสิัง่ซือ้สัง่จา้ง   รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ
กรวยจราจร วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบล

ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ
20 กรวย 5,000 P  11/2564   23 พ.ย. 63 รา้นคลังวทิยา บคุคลธรรมดา

 23 พ.ย. - 8 ธ.ค.

 63
5,000 1  8 ธ.ค. 63 5,000 7015240992  3 ธ.ค. 63  3 ธ.ค. 63 5,000  ขออนุมัตสิัง่ซือ้สัง่จา้ง  เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

วนศ.พัทลงุ

ป้ายไฟ 2 ระบบ วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ 

ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัด

พัทลงุ

1 ป้าย 9,500 P  11/2564   23 พ.ย. 63 รา้นคลังวทิยา บคุคลธรรมดา
 23 พ.ย. - 8 ธ.ค.

 63
9,500 1  8 ธ.ค. 63 9,500 7015240992  3 ธ.ค. 63  3 ธ.ค. 63 9,500  ขออนุมัตสิัง่ซือ้สัง่จา้ง  เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

วนศ.พัทลงุ
ผงกัน้จราจร วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบล

ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ
5 แผง 10,000 P  11/2564   23 พ.ย. 63 รา้นคลังวทิยา บคุคลธรรมดา

 23 พ.ย. - 8 ธ.ค.

 63
10,000 1  8 ธ.ค. 63 10,000 7015240992  3 ธ.ค. 63  3 ธ.ค. 63 10,000  ขออนุมัตสิัง่ซือ้สัง่จา้ง  เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

วนศ.พัทลงุ

เวทวีางเครือ่งดนตรไีทย วทิยาลัยนาฏศลิป

พัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ 

จังหวัดพัทลงุ

24 ชดุ 72,000 P  รา่งประกาศเชญิชวน  รา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ

เสือ้กั๊กสะทอ้นแสง วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ 

ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัด

พัทลงุ

10 ตัว 3,500 P  11/2564   23 พ.ย. 63 รา้นคลังวทิยา บคุคลธรรมดา
 23 พ.ย. - 8 ธ.ค.

 63
3,500 1  8 ธ.ค. 63 3,500 7015240992  3 ธ.ค. 63  3 ธ.ค. 63 3,500  ขออนุมัตสิัง่ซือ้สัง่จา้ง  เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

วนศ.พัทลงุ

กลอ้งวงจรปิดพรอ้มอปุกรณ์และตดิตัง้ วทิยาลัย

นาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืง

พัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

3 ชดุ 147,900 P  15/2564  2 ธ.ค. 63
เอกพงศ์

เซอรว์สิ
บคุคลธรรมดา

 2 ธ.ค. 63 - 1 

ม.ค. 64
147,900 1  1 ม.ค. 64 147,900 7015415943  รอลงนามในสัญญา  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่2 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 

นิว้) วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว

 อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

3 เครือ่ง 90,000           P  12/2564  23 พ.ย. 63 วอรค์อม-พทีี  บรษัิท จ ากัด
 23 พ.ย. 63 - 23

 ธ.ค. 63
86,970 1  23 ธ.ค. 63 86,970 7015240993  ขออนุมัตสิัง่ซือ้สัง่จา้ง  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ

เครือ่งพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED สี

  วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว 

อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

1 เครือ่ง 15,000 P  12/2564  23 พ.ย. 63 วอรค์อม-พทีี  บรษัิท จ ากัด
 23 พ.ย. 63 - 23

 ธ.ค. 63
14,800 1  23 ธ.ค. 63 14,800 7015240993  ขออนุมัตสิัง่ซือ้สัง่จา้ง  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ

เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ์

 (Ink Tank Printer) วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ 

ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัด

พัทลงุ

1 เครือ่ง 4,300 P  12/2564  23 พ.ย. 63 วอรค์อม-พทีี  บรษัิท จ ากัด
 23 พ.ย. 63 - 23

 ธ.ค. 63
4,290 1  23 ธ.ค. 63 4,290 7015240993  ขออนุมัตสิัง่ซือ้สัง่จา้ง  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ

เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA วทิยาลัยนาฏ

ศลิปพัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืง

พัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

4 เครือ่ง 23,200 P  12/2564  23 พ.ย. 63 วอรค์อม-พทีี  บรษัิท จ ากัด
 23 พ.ย. 63 - 23

 ธ.ค. 63
14,240 1  23 ธ.ค. 63 14,240 7015240993  ขออนุมัตสิัง่ซือ้สัง่จา้ง  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ

เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วทิยาลัย

นาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืง

พัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

3 เครือ่ง 7,500             P  12/2564  23 พ.ย. 63 วอรค์อม-พทีี  บรษัิท จ ากัด
 23 พ.ย. 63 - 23

 ธ.ค. 63
6,600 1  23 ธ.ค. 63 6,600 7015240993  ขออนุมัตสิัง่ซือ้สัง่จา้ง  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ

สแกนเนอร ์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับ

ศนูยบ์รกิาร แบบที ่3 วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ 

ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัด

พัทลงุ

1  เครือ่ง 36,000 P  12/2564  23 พ.ย. 63 วอรค์อม-พทีี  บรษัิท จ ากัด
 23 พ.ย. 63 - 23

 ธ.ค. 63
28,000 1  23 ธ.ค. 63 28,000 7015240993  ขออนุมัตสิัง่ซือ้สัง่จา้ง  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ

ตูล้ ิน้ชกัเหล็ก 15 ลิน้ชกั วทิยาลัยนาฏศลิป

พัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ 

จังหวัดพัทลงุ

1 ตู ้ 4,100 P  5/2564  13 พ.ย. 63 รา้นจงสวัสดิ์ บคุคลธรรมดา
 13 พ.ย. - 12 

ธ.ค. 63
                   3,200 1  13 ธ.ค. 63                         3,200 7015365792  รอสง่มอบ  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ

ตูเ้หล็กบานเลือ่นกระจกสงู ดา้นลา่งทบึ 

วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว 

อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

1 ตู ้ 5,400 P  5/2564  13 พ.ย. 63 รา้นจงสวัสดิ์ บคุคลธรรมดา
 13 พ.ย. - 12 

ธ.ค. 63
                   5,400 1  13 ธ.ค. 63                         5,400 7015365792  รอสง่มอบ  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ

ตูเ้หล็กบานเลือ่นกระจกสงู วทิยาลัยนาฏศลิป

พัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ 

จังหวัดพัทลงุ

1 ตู ้ 6,700 P  5/2564  13 พ.ย. 63 รา้นจงสวัสดิ์ บคุคลธรรมดา
 13 พ.ย. - 12 

ธ.ค. 63
                   4,900 1  13 ธ.ค. 63                         4,900 7015365792  รอสง่มอบ  รอสง่มอบ



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 4 ธ.ค.2563)

วนศ.พัทลงุ

ตกแตง่อาคารวทิยบรกิารและครุภัณฑป์ระกอบ 

วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว 

อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

1 หลัง 9,780,000 P
ขณะนีรู้ปแบบรายการพรอ้ม BOQ จากกรมศลิปากร

เรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งการจัดท า ราคาทอ้งถิน่จาก

ส านักงานโยธาธกิารและผังเมอืงจังหวัดพัทลงุ

ขณะนีรู้ปแบบรายการพรอ้ม BOQ จากกรมศลิปากร

เรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งการจัดท า ราคาทอ้งถิน่จาก

ส านักงานโยธาธกิารและผังเมอืงจังหวัดพัทลงุ

วนศ.พัทลงุ

กอ่สรา้งอาคารเรยีนพืน้บา้น (เรนิโนราห ์หนังลงุ)

 วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว 

อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

1 หลัง 9,850,000 P
อยูร่ะหวา่งการตดิตามรูปแบบรายการและประมาณราคาจาก

ส านักสถาปัตยกรรม กรมศลิปากร โดยขณะนีอ้ยูร่ะหวา่ง

จัดท าประมาณราคา

อยูร่ะหวา่งการตดิตามรูปแบบรายการและประมาณราคาจาก

ส านักสถาปัตยกรรม กรมศลิปากร โดยขณะนีอ้ยูร่ะหวา่ง

จัดท าประมาณราคา



 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุร ี

 



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
      ก.2 วิธี E-bidding 
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.สพุรรณบรุี
กลองทอมบา้ วทิยาลัยนาฏศลิปสพุรรณบรุ ี
ต าบลสนามชัย อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด
สพุรรณบรุี

2 คู่ 20,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี
กลองทอมส าหรับเดนิแถว วทิยาลัยนาฏศลิป
สพุรรณบรุ ีต าบลสนามชัย อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุี
 จังหวัดสพุรรณบรุี

1 ใบ 80,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี
กลองสแนร ์พรอ้มชดุสะพาย วทิยาลัยนาฏศลิป
สพุรรณบรุ ีต าบลสนามชัย อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุี
 จังหวัดสพุรรณบรุี

1 ชดุ 30,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี
กลองใหญส่ าหรับเดนิแถว ขนาด 26 นิว้ 
วทิยาลัยนาฏศลิปสพุรรณบรุ ีต าบลสนามชัย 
อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

1 ใบ 75,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี
คลารเินท วทิยาลัยนาฏศลิปสพุรรณบรุ ีต าบล
สนามชัย อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด
สพุรรณบรุี

1 คัน 100,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี
แซกโซโฟน โซปราโน วทิยาลัยนาฏศลิป
สพุรรณบรุ ีต าบลสนามชัย อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุี
 จังหวัดสพุรรณบรุี

1 คัน 100,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี
แซกโซโฟน เทนเนอร ์วทิยาลัยนาฏศลิป
สพุรรณบรุ ีต าบลสนามชัย อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุี
 จังหวัดสพุรรณบรุี

1 คัน 120,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี
แซกโซโฟน อลัโต วทิยาลัยนาฏศลิปสพุรรณบรุี
 ต าบลสนามชัย อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด
สพุรรณบรุี

1 คัน 90,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี
ตูแ้อมป์กตีา้ร ์วทิยาลัยนาฏศลิปสพุรรณบรุ ี
ต าบลสนามชัย อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด
สพุรรณบรุี

1 ตู ้ 50,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี
ตูแ้อมป์เบส วทิยาลัยนาฏศลิปสพุรรณบรุ ีต าบล
สนามชัย อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด
สพุรรณบรุี

1 ตู ้ 60,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี
ทรัมเป็ต วทิยาลัยนาฏศลิปสพุรรณบรุ ีต าบล
สนามชัย อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด
สพุรรณบรุี

1 คัน 100,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี
เทนเนอร ์ทรอมโบน วทิยาลัยนาฏศลิปสพุรรณบรุี
 ต าบลสนามชัย อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด
สพุรรณบรุี

1 คัน 100,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี
ฟรตุ วทิยาลัยนาฏศลิปสพุรรณบรุ ีต าบลสนามชัย
 อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

2 ตัว 60,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)



หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทนุ •(6)

จ
 า
น
ว
น

 (
7
) 

 ‘

ห
น
ว่
ย
น
บั

 (
8
) 

 ’

 งบประมาฯ

ตามพรบงบ

ประมาณ 

(บาท) (9)

(1
) 
ว
ธิ
ปี
ร
ะก
า
ศ
เช
ญิ

ช
ว
น
ท
ัว่
ไ
ป ชว่งเวลา

ประกาศ 

(ถา้ม)ี

 (11)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.สพุรรณบรุี
เมโลเดยีน ขนาดมลีิม้นิว้ 32 คยี ์1 ชดุ (30ตัว) 
วทิยาลัยนาฏศลิปสพุรรณบรุ ีต าบลสนามชัย 
อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

1 ชดุ 60,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี

รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ั่ง (ดเีซล) ปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรอืก าลัง
เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 90 กโิลวัตต ์
วทิยาลัยนาฏศลิปสพุรรณบรุ ีต าบลสนามชัย 
อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

1 คัน 1,364,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี

กลอ้งโทรทัศนว์งจรปิด แบบปรับมมุมองคงที ่
ส าหรับตดิตัง้ภายนอกอาคาร แบบที ่1 (Outdoor

 PTZ  Network Camera) วทิยาลัยนาฏศลิป
สพุรรณบรุ ีต าบลสนามชัย อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุี
 จังหวัดสพุรรณบรุี

2 ชดุ 160,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี

กลอ้งโทรทัศนว์งจรปิด แบบปรับมมุมองคงที ่
ส าหรับตดิตัง้ภายในอาคาร แบบที ่2 (Indoor 

Fixed Network Camera) วทิยาลัยนาฏศลิป
สพุรรณบรุ ีต าบลสนามชัย อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุี
 จังหวัดสพุรรณบรุี

3 ชดุ 150,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบ
ที ่1  (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 
วทิยาลัยนาฏศลิปสพุรรณบรุ ีต าบลสนามชัย 
อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

20 เครือ่ง 440,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี
เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วทิยาลัยนาฏ
ศลิปสพุรรณบรุ ีต าบลสนามชัย อ าเภอเมอืง
สพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

21 เครือ่ง 52,500 P
ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว 
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 (11)

เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

ประเภท

ของ

คูส่ญัญา 

(12.4)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน / สง่มอบ

ครุภณัฑ(์ตามจรงิ)  

(13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ) 

(14)

จ านวนเงนิที่

เบกิจา่ย (ตามจรงิ) 

(15)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.

2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)

วนศ.สพุรรณบรุี

เครือ่งท ำน ้ำรอ้น - น ้ำเย็น แบบตอ่ทอ่ ขนำด 2 

กอ๊ก พรอ้มเครือ่งกรองน ้ำ คำ่ตดิตัง้ อปุกรณ์

กำรตดิตัง้ วทิยำลัยนำฏศลิปสพุรรณบรุ ีต ำบล

สนำมชยั อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด

สพุรรณบรุี

5 เครือ่ง 135,000 P ซ.3/2564 17 พ.ย.63

บรษัิท ชยั

สวุรรณวัสดดุ ี

จ ำกัด

บรษัิท
18 พ.ย.63 - 2 

ธ.ค.63
135,000 1 2 ธ.ค.63 135,000 7015373552 2 ธ.ค.63 ท ำสัญญำ/รอลงนำมในสัญญำ อยูร่ะหวำ่งขัน้ตอนกำรสง่มอบ

วนศ.สพุรรณบรุี

กลอ้งถ่ำยภำพพรอ้มเลนส ์24-105 และ 70-200

 mm. วทิยำลัยนำฏศลิปสพุรรณบรุ ีต ำบลสนำม

ชยั อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

1 ชดุ 138,000 P ซ.6/2564 17 พ.ย.63
บรษัิท วชิ 

เวนเดอร ์จ ำกัด
บรษัิท

17 พ.ย.63 - 17 

ธ.ค.63
138,000 1 17ธ.ค.63 138,000 7015373882 17ธ.ค.63 ท ำสัญญำ/รอลงนำมในสัญญำ อยูร่ะหวำ่งขัน้ตอนกำรสง่มอบ

วนศ.สพุรรณบรุี

ชดุไฟตอ่เนือ่งแบบ LED และฉำกส ำหรับงำน

ถ่ำยภำพนิง่และวดีโีอ วทิยำลัยนำฏศลิป

สพุรรณบรุ ีต ำบลสนำมชยั อ ำเภอเมอืง

สพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

1 ชดุ 54,000 P ซ.6/2564 17 พ.ย.63
บรษัิท วชิ 

เวนเดอร ์จ ำกัด
บรษัิท

17 พ.ย.63 - 17 

ธ.ค.63
54,000 1 17ธ.ค.63 54,000 7015373882 17ธ.ค.63 ท ำสัญญำ/รอลงนำมในสัญญำ อยูร่ะหวำ่งขัน้ตอนกำรสง่มอบ

วนศ.สพุรรณบรุี

 กระดำนอเิล็กทรอนกิส ์(Electronic Board 

หรอื e-Board) กระดำนอัจฉรยิะพรอ้มตดิตัง้ 

วทิยำลัยนำฏศลิปสพุรรณบรุ ีต ำบลสนำมชยั 

อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

3 เครือ่ง 315,000 P ซ.4/2564 17 พ.ย.63
บรษัิท วชิ 

เวนเดอร ์จ ำกัด
บรษัิท

18 พ.ย.63 - 17 

ธ.ค.63
315,000 1 17ธ.ค.63 315,000 7015373548 17ธ.ค.63 ท ำสัญญำ/รอลงนำมในสัญญำ อยูร่ะหวำ่งขัน้ตอนกำรสง่มอบ

วนศ.สพุรรณบรุี

เครือ่งขยำยเสยีงแบบแยกโซนได ้2 โซน 

พรอ้มตดิตัง้ วทิยำลัยนำฏศลิปสพุรรณบรุ ี

ต ำบลสนำมชยั อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด

สพุรรณบรุี

1 เครือ่ง 35,000 P ซ.5/2564 17 พ.ย.63 รำ้น อำยกุำร รำ้น
18 พ.ย.63 - 17 

ธ.ค.63
35,000 1 17ธ.ค.63 35,000 7015373886 17ธ.ค.63 ท ำสัญญำ/รอลงนำมในสัญญำ อยูร่ะหวำ่งขัน้ตอนกำรสง่มอบ

วนศ.สพุรรณบรุี

กระบังหนำ้ (ขีรั้กปิดทอง) วทิยำลัยนำฏศลิป

สพุรรณบรุ ีต ำบลสนำมชยั อ ำเภอเมอืง

สพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

6 อัน 42,000 P 19/2564 17 พ.ย.63
น.ส.ธนดิำ 

ฉันทนมิิ
บคุคลธรรมดำ

18 พ.ย.63-18 

ม.ค.63
                 42,000 1 18 ม.ค.63                       42,000 7015373870 18 ม.ค.63 ท ำสัญญำ/รอลงนำมในสัญญำ อยูร่ะหวำ่งขัน้ตอนกำรสง่มอบ

วนศ.สพุรรณบรุี

ชฎำพระ (ยอดบวช) วทิยำลัยนำฏศลิป

สพุรรณบรุ ีต ำบลสนำมชยั อ ำเภอเมอืง

สพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

2 ศรีษะ 34,000 P 19/2564 17 พ.ย.63
น.ส.ธนดิำ 

ฉันทนมิิ
บคุคลธรรมดำ

18 พ.ย.63-18 

ม.ค.63
                 34,000 1 18 ม.ค.63                       34,000 7015373870 18 ม.ค.63 ท ำสัญญำ/รอลงนำมในสัญญำ อยูร่ะหวำ่งขัน้ตอนกำรสง่มอบ

วนศ.สพุรรณบรุี

ชดุลงิพญำ (ศรีษะมยีอดและโลน้ ตัวโขนพำล)ี 

วทิยำลัยนำฏศลิปสพุรรณบรุ ีต ำบลสนำมชยั 

อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

1 ชดุ 65,000 P 19/2564 17 พ.ย.63
น.ส.ธนดิำ 

ฉันทนมิิ
บคุคลธรรมดำ

18 พ.ย.63-18 

ม.ค.63
                 62,000 1 18 ม.ค.63                       62,000 7015373870 18 ม.ค.63 ท ำสัญญำ/รอลงนำมในสัญญำ อยูร่ะหวำ่งขัน้ตอนกำรสง่มอบ

วนศ.สพุรรณบรุี

ชดุศรชียสงิหต์ัวรอง วทิยำลัยนำฏศลิป

สพุรรณบรุ ีต ำบลสนำมชยั อ ำเภอเมอืง

สพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

8 ชดุ 80,000 P 19/2564 17 พ.ย.63
น.ส.ธนดิำ 

ฉันทนมิิ
บคุคลธรรมดำ

18 พ.ย.63-18 

ม.ค.63
                 80,000 1 18 ม.ค.63                       80,000 7015373870 18 ม.ค.63 ท ำสัญญำ/รอลงนำมในสัญญำ อยูร่ะหวำ่งขัน้ตอนกำรสง่มอบ

วนศ.สพุรรณบรุี

ชดุศรชียสงิหต์ัวเอก วทิยำลัยนำฏศลิป

สพุรรณบรุ ีต ำบลสนำมชยั อ ำเภอเมอืง

สพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

1 ชดุ 25,000 P 19/2564 17 พ.ย.63
น.ส.ธนดิำ 

ฉันทนมิิ
บคุคลธรรมดำ

18 พ.ย.63-18 

ม.ค.63
                 25,000 1 18 ม.ค.63                       25,000 7015373870 18 ม.ค.63 ท ำสัญญำ/รอลงนำมในสัญญำ อยูร่ะหวำ่งขัน้ตอนกำรสง่มอบ

วนศ.สพุรรณบรุี

ศรีษะทศกัณฐ ์วทิยำลัยนำฏศลิปสพุรรณบรุ ี

ต ำบลสนำมชยั อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด

สพุรรณบรุี

1 ศรีษะ 22,000 P 19/2564 17 พ.ย.63
น.ส.ธนดิำ 

ฉันทนมิิ
บคุคลธรรมดำ

18 พ.ย.63-18 

ม.ค.63
                 22,000 1 18 ม.ค.63                       22,000 7015373870 18 ม.ค.63 ท ำสัญญำ/รอลงนำมในสัญญำ อยูร่ะหวำ่งขัน้ตอนกำรสง่มอบ



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 4 ธ.ค.2563)

วนศ.สพุรรณบรุี

ปรับปรุงซอ่มแซมอาคารฝึกปฏบิัตนิาฏศลิป์ 

ดนตร ีวทิยาลัยนาฏศลิปสพุรรณบรุ ีต าบลสนาม

ชยั อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

1 หลง้ 9,000,000 P
อยูใ่นขัน้ตอนการตดิตามรูปแบบรายการและประมาณการ

ราคาจากส านักสถาปัตยกรรม สถานะอยูร่ะหวา่งประมาณ

การราคา

อยูใ่นขัน้ตอนการตดิตามรูปแบบรายการและประมาณการ

ราคาจากส านักสถาปัตยกรรม สถานะอยูร่ะหวา่งประมาณ

การราคา

วนศ.สพุรรณบรุี

ปรับปรุงซอ่มแซมอาคารอเนกประสงค ์วทิยาลัย

นาฏศลิปสพุรรณบรุ ีต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืง

สพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

1 หลัง 9,000,000 P
อยูใ่นขัน้ตอนการตดิตามรูปแบบรายการและประมาณการ

ราคาจากส านักสถาปัตยกรรม สถานะอยูร่ะหวา่งประมาณ

การราคา

อยูใ่นขัน้ตอนการตดิตามรูปแบบรายการและประมาณการ

ราคาจากส านักสถาปัตยกรรม สถานะอยูร่ะหวา่งประมาณ

การราคา

วนศ.สพุรรณบรุี

ปรับปรุงซอ่มแซมรัว้วทิยาลัย วทิยาลัยนาฏศลิป

สพุรรณบรุ ีต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุี

 จังหวัดสพุรรณบรุี

1 แหง่ 2,000,000 P
อยูใ่นขัน้ตอนการตดิตามรูปแบบรายการและประมาณการ

ราคาจากส านักสถาปัตยกรรม สถานะอยูร่ะหวา่งประมาณ

การราคา

อยูใ่นขัน้ตอนการตดิตามรูปแบบรายการและประมาณการ

ราคาจากส านักสถาปัตยกรรม สถานะอยูร่ะหวา่งประมาณ

การราคา



 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

 



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
      ก.2 วิธี E-bidding 
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วนศ.นครราชสมีา
Bb Clarinet วทิยาลัยนาฏศลิปนครราชสมีา 
ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัด
นครราชสมีา

2 ตัว 100,000 P ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบใน TOR ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.นครราชสมีา
Bb Trumpet วทิยาลัยนาฏศลิปนครราชสมีา 
ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัด
นครราชสมีา

2 ตัว 120,000 P ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบใน TOR ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.นครราชสมีา
Bb/F tenor Trombone วทิยาลัยนาฏศลิป
นครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืง
นครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา

1 ตัว 70,000 P ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบใน TOR ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.นครราชสมีา
Eb Alto Saxophone วทิยาลัยนาฏศลิป
นครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืง
นครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา

1 ตัว 90,000 P ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบใน TOR ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.นครราชสมีา
Marching Baritone วทิยาลัยนาฏศลิป
นครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืง
นครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา

4 ตัว 600,000 P ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบใน TOR ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.นครราชสมีา
Marching Mellophone วทิยาลัยนาฏศลิป
นครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืง
นครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา

4 ตัว 600,000 P ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบใน TOR ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.นครราชสมีา
Marching Tuba วทิยาลัยนาฏศลิปนครราชสมีา
 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 
จังหวัดนครราชสมีา

2 ตัว 600,000 P ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบใน TOR ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.นครราชสมีา
Tenor Saxophone วทิยาลัยนาฏศลิป
นครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืง
นครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา

1 ตัว 120,000 P ขัน้ตอนที ่4: ขอความเห็นชอบใน TOR ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.นครราชสมีา
ชดุระบ าวานรพงศ ์พรอ้มเครือ่งประดับ และศรีษะ
 วทิยาลัยนาฏศลิปนครราชสมีา ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา

18 ชดุ 1,080,000 P
16-25 พ.ย. 

63
ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ (16 พ.ย. - 25 พ.ย.63)

ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท าการ (สิน้สดุวันที ่15 

ธันวาคม 63)

วนศ.นครราชสมีา
ชดุระบ าอสรุพงศ ์พรอ้มเครือ่งประดับและศรีษะ 
วทิยาลัยนาฏศลิปนครราชสมีา ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา

10 ชดุ 750,000 P
16-25 พ.ย. 

63
ขัน้ตอนที ่9: เสนอราคาในระบบ (16 พ.ย. - 25 พ.ย.63)

ขัน้ตอนที ่14: อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท าการ (สิน้สดุวันที ่15 

ธันวาคม 63)



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว 
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เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

ประเภท

ของ

คูส่ญัญา 

(12.4)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน / สง่มอบ

ครุภณัฑ(์ตามจรงิ)  

(13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ) 

(14)

จ านวนเงนิที่

เบกิจา่ย (ตามจรงิ) 

(15)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.

2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)

วนศ.

นครราชสมีา

ตูบ้านเลือ่น ขนาด 5 ฟตุ วทิยาลัยนาฏศลิป

นครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา

3 ตู ้ 24,000 P ซ.18/2564 3 ธ.ค.63 ไอท.ีโปรเจค
หา้งหุน้สว่น

จ ากัด
4-18 ธ.ค.63 24,000 1 18 ธ.ค.63 24,000 7015421229 ขอความเห็นชอบใน TOR รอสง่มอบงาน

วนศ.

นครราชสมีา

ตูโ้ชวไ์ม ้10 บาน วทิยาลัยนาฏศลิปนครราชสมีา

 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จังหวัดนครราชสมีา

3 ตู ้ 36,000 P ซ.18/2564 3 ธ.ค.63 ไอท.ีโปรเจค
หา้งหุน้สว่น

จ ากัด
4-18 ธ.ค.63 36,000 1 18 ธ.ค.63 36,000 7015421229 ขอความเห็นชอบใน TOR รอสง่มอบงาน

วนศ.

นครราชสมีา

ตูเ้ก็บเอกสารเอนกประสงค ์วทิยาลัยนาฏศลิป

นครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา

3 ตู ้ 27,000 P ซ.18/2564 3 ธ.ค.63 ไอท.ีโปรเจค
หา้งหุน้สว่น

จ ากัด
4-18 ธ.ค.63 27,000 1 18 ธ.ค.63 27,000 7015421229 ขอความเห็นชอบใน TOR รอสง่มอบงาน

วนศ.

นครราชสมีา

แคน 7 วทิยาลัยนาฏศลิปนครราชสมีา ต าบล

โคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัด

นครราชสมีา

2 เตา้ 7,000 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีาน 

มลูมังอสีาน

รา้น 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 7,000.00             1 9 ธ.ค.63 7,000.00                  7015368889 27 พ.ย.63 2 ธ.ค.63 7,000.00                 รอสง่มอบงาน อยูร่ะหวา่งเบกิจา่ย

วนศ.

นครราชสมีา

แคน 8 วทิยาลัยนาฏศลิปนครราชสมีา ต าบล

โคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัด

นครราชสมีา

2 เตา้ 7,000 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีาน 

มลูมังอสีาน

รา้น 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 7,000.00             1 9 ธ.ค.63 7,000.00                  7015368889 27 พ.ย.63 2 ธ.ค.63 7,000.00                 รอสง่มอบงาน อยูร่ะหวา่งเบกิจา่ย

วนศ.

นครราชสมีา

แคน 9 วทิยาลัยนาฏศลิปนครราชสมีา ต าบล

โคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัด

นครราชสมีา

2 เตา้ 7,000 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีาน 

มลูมังอสีาน

รา้น 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 7,000.00             1 9 ธ.ค.63 7,000.00                  7015368889 27 พ.ย.63 2 ธ.ค.63 7,000.00                 รอสง่มอบงาน อยูร่ะหวา่งเบกิจา่ย

วนศ.

นครราชสมีา

โหวด 7 เสยีง วทิยาลัยนาฏศลิปนครราชสมีา 

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จังหวัดนครราชสมีา

2 ตัว 1,000 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีาน 

มลูมังอสีาน

รา้น 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 1,000.00             1 9 ธ.ค.63 1,000.00                  7015368889 27 พ.ย.63 2 ธ.ค.63 1,000.00                 รอสง่มอบงาน อยูร่ะหวา่งเบกิจา่ย

วนศ.

นครราชสมีา

โหวด Am วทิยาลัยนาฏศลิปนครราชสมีา 

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จังหวัดนครราชสมีา

5 ตัว 2,500 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีาน 

มลูมังอสีาน

รา้น 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 2,500.00             1 9 ธ.ค.63 2,500.00                  7015368889 27 พ.ย.63 2 ธ.ค.63 2,500.00                 รอสง่มอบงาน อยูร่ะหวา่งเบกิจา่ย

วนศ.

นครราชสมีา

โหวด Cm วทิยาลัยนาฏศลิปนครราชสมีา 

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จังหวัดนครราชสมีา

2 ตัว 1,000 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีาน 

มลูมังอสีาน

รา้น 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 1,000.00             1 9 ธ.ค.63 1,000.00                  7015368889 27 พ.ย.63 2 ธ.ค.63 1,000.00                 รอสง่มอบงาน อยูร่ะหวา่งเบกิจา่ย

วนศ.

นครราชสมีา

โหวด Dm วทิยาลัยนาฏศลิปนครราชสมีา 

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จังหวัดนครราชสมีา

2 ตัว 1,000 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีาน 

มลูมังอสีาน

รา้น 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 1,000.00             1 9 ธ.ค.63 1,000.00                  7015368889 27 พ.ย.63 2 ธ.ค.63 1,000.00                 รอสง่มอบงาน อยูร่ะหวา่งเบกิจา่ย

วนศ.

นครราชสมีา

โหวด Em วทิยาลัยนาฏศลิปนครราชสมีา 

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จังหวัดนครราชสมีา

2 ตัว 1,000 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีาน 

มลูมังอสีาน

รา้น 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 1,000.00             1 9 ธ.ค.63 1,000.00                  7015368889 27 พ.ย.63 2 ธ.ค.63 1,000.00                 รอสง่มอบงาน อยูร่ะหวา่งเบกิจา่ย

วนศ.

นครราชสมีา

โหวด Gm วทิยาลัยนาฏศลิปนครราชสมีา 

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จังหวัดนครราชสมีา

2 ตัว 1,000 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีาน 

มลูมังอสีาน

รา้น 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 1,000.00             1 9 ธ.ค.63 1,000.00                  7015368889 27 พ.ย.63 2 ธ.ค.63 1,000.00                 รอสง่มอบงาน อยูร่ะหวา่งเบกิจา่ย

วนศ.

นครราชสมีา

กลองหาง และกลองตึม้ วทิยาลัยนาฏศลิป

นครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา

2 ชดุ 16,000 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีาน 

มลูมังอสีาน

รา้น 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 16,000.00           1 9 ธ.ค.63 16,000.00                7015368889 27 พ.ย.63 2 ธ.ค.63                16,000.00  รอสง่มอบงาน อยูร่ะหวา่งเบกิจา่ย

วนศ.

นครราชสมีา

ขาตัง้โปงลางพญานาคไมเ้นือ้แข็ง วทิยาลัย

นาฏศลิปนครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา

1 ชดุ 10,000 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีาน 

มลูมังอสีาน

รา้น 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 10,000.00           1 9 ธ.ค.63 10,000.00                7015368889 27 พ.ย.63 2 ธ.ค.63 10,000.00               รอสง่มอบงาน อยูร่ะหวา่งเบกิจา่ย

วนศ.

นครราชสมีา

โปงลางไมไ้ผ ่วทิยาลัยนาฏศลิปนครราชสมีา 

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จังหวัดนครราชสมีา

2 ชดุ 7,000 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีาน 

มลูมังอสีาน

รา้น 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 7,000.00             1 9 ธ.ค.63 7,000.00                  7015368889 27 พ.ย.63 2 ธ.ค.63 7,000.00                 รอสง่มอบงาน อยูร่ะหวา่งเบกิจา่ย

วนศ.

นครราชสมีา

โปงลางเหล็ก  วทิยาลัยนาฏศลิปนครราชสมีา 

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จังหวัดนครราชสมีา

2 ชดุ 8,000 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีาน 

มลูมังอสีาน

รา้น 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 8,000.00             1 9 ธ.ค.63 8,000.00                  7015368889 27 พ.ย.63 2 ธ.ค.63 8,000.00                 รอสง่มอบงาน อยูร่ะหวา่งเบกิจา่ย

วนศ.

นครราชสมีา

พณิเบสไฟฟ้า วทิยาลัยนาฏศลิปนครราชสมีา 

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จังหวัดนครราชสมีา

2 ตัว 13,000 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีาน 

มลูมังอสีาน

รา้น 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 13,000.00           1 9 ธ.ค.63 13,000.00                7015368889 27 พ.ย.63 2 ธ.ค.63 13,000.00               รอสง่มอบงาน อยูร่ะหวา่งเบกิจา่ย

วนศ.

นครราชสมีา

พณิโปรง่ วทิยาลัยนาฏศลิปนครราชสมีา ต าบล

โคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัด

นครราชสมีา

5 ตัว 20,000 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีาน 

มลูมังอสีาน

รา้น 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 20,000.00           1 9 ธ.ค.63 20,000.00                7015368889 27 พ.ย.63 2 ธ.ค.63 20,000.00               รอสง่มอบงาน อยูร่ะหวา่งเบกิจา่ย

วนศ.

นครราชสมีา

พณิไฟฟ้า วทิยาลัยนาฏศลิปนครราชสมีา 

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จังหวัดนครราชสมีา

2 ตัว 12,000 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีาน 

มลูมังอสีาน

รา้น 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 12,000.00           1 9 ธ.ค.63 12,000.00                7015368889 27 พ.ย.63 2 ธ.ค.63 12,000.00               รอสง่มอบงาน อยูร่ะหวา่งเบกิจา่ย

วนศ.

นครราชสมีา

หมากกะโหลง่  วทิยาลัยนาฏศลิปนครราชสมีา 

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จังหวัดนครราชสมีา

2 ชดุ 15,000 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีาน 

มลูมังอสีาน

รา้น 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 15,000.00           1 9 ธ.ค.63 15,000.00                7015368889 27 พ.ย.63 2 ธ.ค.63 15,000.00               รอสง่มอบงาน อยูร่ะหวา่งเบกิจา่ย



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 4 ธ.ค.2563)

วนศ.นครราชสมีา

ปรับปรุงหอพักชาย วทิยาลัยนาฏศลิป

นครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา

1 หลัง 6,500,000 P
อยูร่ะหวา่งออกแบบรูปแบบรายการ  (ค.อยูร่ะหวา่งประมาณ

การราคา คบืหนา้แลว้ประมาณ 90%)

อยูร่ะหวา่งออกแบบรูปแบบรายการ  (ค.อยูร่ะหวา่งประมาณ

การราคา คบืหนา้แลว้ประมาณ 90%)



 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยช่างศลิป 

 



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
      ก.1 วิธีเฉพาะเจาะจง 
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ชว่งเวลา

ประกาศ 

(ถา้ม)ี

 (11)

เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน / สง่มอบครุภณัฑ์

(ตามจรงิ)  (13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ) 

(14)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.

2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 

ธ.ค.2563)

ความคบืหนา้

วชศ.
ตูเ้หล็ก 15 ลิน้ชกั วทิยาลัยชา่งศลิป แขวง

ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร
4 ตู ้ 20,400 P

ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจา้งใหเ้ขา้มา

เสนอราคา

ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งตดิตอ่ผูรั้บจา้งให ้

เขา้มาเสนอราคา

วชศ.

ตูเ้หล็กบานเลือ่นกระจก วทิยาลัยชา่งศลิป 

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 

กรงุเทพมหานคร

10 ตู ้ 33,000 P
ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจา้งใหเ้ขา้มา

เสนอราคา

ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งตดิตอ่ผูรั้บจา้งให ้

เขา้มาเสนอราคา

วชศ.
ตูเ้หล็กบานเลือ่นทบึ วทิยาลัยชา่งศลิป แขวง

ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร
10 ตู ้ 35,000 P

ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจา้งใหเ้ขา้มา

เสนอราคา

ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งตดิตอ่ผูรั้บจา้งให ้

เขา้มาเสนอราคา

วชศ.
เกา้อีเ้ลคเชอร ์วทิยาลัยชา่งศลิป แขวง

ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร
240 ตัว 216,000 P

ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจา้งใหเ้ขา้มา

เสนอราคา

ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งตดิตอ่ผูรั้บจา้งให ้

เขา้มาเสนอราคา

วชศ.

โตะ๊เกา้อีนั้กเรยีนไมย้างพาราขาเหล็ก วทิยาลัย

ชา่งศลิป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 

กรงุเทพมหานคร

150 ชดุ 210,000 P
ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจา้งใหเ้ขา้มา

เสนอราคา

ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งตดิตอ่ผูรั้บจา้งให ้

เขา้มาเสนอราคา

วชศ.

ชดุกลอ้งวงจรปิดพรอ้มตดิตัง้ วทิยาลัยชา่งศลิป

 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 

กรงุเทพมหานคร

2 ชดุ 200,000 P
ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจา้งใหเ้ขา้มา

เสนอราคา

ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวา่งตดิตอ่ผูรั้บจา้งให ้

เขา้มาเสนอราคา



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
      ก.2 วิธี E-bidding 
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)
ความคบืหนา้

วชศ.
รถไฟฟ้า 14 ทีน่ั่ง วทิยาลัยชา่งศลิป แขวง
ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร

1 คัน 530,000 P ขัน้ตอนที ่1: ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง
ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและคณุลักษณะเฉพาะ

ของครภัุณฑ(์TOR)



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว 
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ชว่งเวลา
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 (11)

เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

ประเภท

ของ

คูส่ญัญา 

(12.4)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน / สง่มอบ

ครุภณัฑ(์ตามจรงิ)  

(13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ) 

(14)

จ านวนเงนิที่

เบกิจา่ย (ตามจรงิ) 

(15)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.

2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)

วชศ.

ชดุเครือ่งฉายภาพ 3 มติ ิพรอ้มจอรับภาพ 

วทิยาลัยชา่งศลิป แขวงลาดกระบัง เขต

ลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร

3 ชดุ 100,500 P 6/2564 2 ธ.ค 2563

บ.ดสิเทค 

อนิเตอรเ์ทร 

(ประเทศไทย)

 จ.

บรษัิทจ ากัด
2 ธ.ค 2563-13 

ม.ค 2564
          100,489.05 13 ม.ค 2564                100,489.05 7015420862 ตดิตอ่ผูรั้บจา้งใหเ้ขา้มาเสนอราคา

อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสัญญา

วชศ.

เครือ่งชัง่น ้าหนัก แบบดจิติอลพรอ้มทีว่ัดสว่นสงู

 วทิยาลัยชา่งศลิป แขวงลาดกระบัง เขต

ลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 20,000 P 7/2564 2 ธ.ค 2563
บ.เอสแอลพ ี

เมดคิอล จ.
บรษัิทจ ากัด

2 ธ.ค 2563-2 

ม.ีค 2564
            20,000.00 2 ม.ีค 2564                  20,000.00 7015421069 ตดิตอ่ผูรั้บจา้งใหเ้ขา้มาเสนอราคา อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสัญญา

วชศ.

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่2 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 

นิว้) วทิยาลัยชา่งศลิป แขวงลาดกระบัง เขต

ลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร

5 เครือ่ง 150,000 P 3/2564 30 พ.ย 2563
บ.ซสิเต็มส ์

คอนเซป็ต ์จ.
บรษัิทจ ากัด

30 พ.ย 2563-14

 ม.ค 2564
          149,800.00 14 ม.ค 2564                149,800.00 7015421085 ตดิตอ่ผูรั้บจา้งใหเ้ขา้มาเสนอราคา อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสัญญา

วชศ.

เครือ่งพมิพ ์เลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่2 (38 หนา้/นาท)ี วทิยาลัย

ชา่งศลิป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 

กรงุเทพมหานคร

7 เครือ่ง 105,000 P 3/2564 30 พ.ย 2563
บ.ซสิเต็มส ์

คอนเซป็ต ์จ.
บรษัิทจ ากัด

30 พ.ย 2563-14

 ม.ค 2564
          104,860.00 14 ม.ค 2564                104,860.00 7015421085 ตดิตอ่ผูรั้บจา้งใหเ้ขา้มาเสนอราคา อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสัญญา

วชศ.

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ส ีชนดิ Network

 แบบที ่2 (27 หนา้/นาท)ี  วทิยาลัยชา่งศลิป 

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 

กรงุเทพมหานคร

2 เครือ่ง 54,000 P 3/2564 30 พ.ย 2563
บ.ซสิเต็มส ์

คอนเซป็ต ์จ.
บรษัิทจ ากัด

30 พ.ย 2563-14

 ม.ค 2564
            53,500.00 14 ม.ค 2564                  53,500.00 7015421085 ตดิตอ่ผูรั้บจา้งใหเ้ขา้มาเสนอราคา อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสัญญา
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว 
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 (11)

เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

ประเภท

ของ

คูส่ญัญา 

(12.4)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน / สง่มอบ

ครุภณัฑ(์ตามจรงิ)  

(13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ) 

(14)

จ านวนเงนิที่

เบกิจา่ย (ตามจรงิ) 

(15)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.

2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)

วชศ.สพุรรณบรุี

ชดุโตะ๊และเกา้อีส้นาม วทิยาลัยชา่งศลิป

สพุรรณบรุ ีต าบลรัว้ใหญ ่อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุี

 จังหวัดสพุรรณบรุี

20 ชดุ 110,000 P บซ.3/2564  17 ธ.ค.63
พพี ีเฟอรน์ิ

เทค
บจก.

18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
               110,000 1  17 ธ.ค.63                     110,000 7015369167 รอสง่มอบ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี

ตูเ้ก็บสารสนเทศหอสมดุ วทิยาลัยชา่งศลิป

สพุรรณบรุ ีต าบลรัว้ใหญ ่อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุี

 จังหวัดสพุรรณบรุี

2 ตู ้ 35,800 P บซ.5/2564  17 ธ.ค.63 อัจฉรา รา้นคา้
18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
                 35,800 1  17 ธ.ค.63                       35,800 7015370164 รอสง่มอบ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี

ตูเ้ก็บอปุกรณ์ประกอบพธิคีรอบครศูลิปะอาคาร

ศลิปะไทย วทิยาลัยชา่งศลิปสพุรรณบรุ ีต าบล

รัว้ใหญ ่อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

1 ชดุ 50,000 P 3/2564  16 ม.ค.64
พรศักดิ์

เฟอรน์เิจอร์
รา้นคา้

18 พ.ย.63 /      

16 ม.ค.64
                 50,000 1  16 ม.ค.64                       50,000 7015370181 รอสง่มอบ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี

ตูเ้หล็กเก็บเอกสารบานเปิด (มอก.) ขนาด  

วทิยาลัยชา่งศลิปสพุรรณบรุ ีต าบลรัว้ใหญ ่

อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

3 ตู ้ 16,500 P บซ.5/2564  17 ธ.ค.63 อัจฉรา รา้นคา้
18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
                 16,500 1  17 ธ.ค.63                       16,500 7015370164 รอสง่มอบ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี

ตูเ้หล็กบานกระจกเลือ่น  วทิยาลัยชา่งศลิป

สพุรรณบรุ ีต าบลรัว้ใหญ ่อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุี

 จังหวัดสพุรรณบรุี

10 ตู ้ 35,000 P บซ.5/2564  17 ธ.ค.63 อัจฉรา รา้นคา้
18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
                 35,000 1  17 ธ.ค.63                       35,000 7015370164 รอสง่มอบ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี

ตูเ้หล็กบานกระจกเลือ่นซอ้นตูเ้หล็ก 1 ประต ู4 

ลิน้ชกั วทิยาลัยชา่งศลิปสพุรรณบรุ ีต าบลรัว้

ใหญ ่อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

2 ตู ้ 13,200 P บซ.5/2564  17 ธ.ค.63 อัจฉรา รา้นคา้
18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
                 13,200 1  17 ธ.ค.63                       13,200 7015370164 รอสง่มอบ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี

พัดลมตัง้พืน้ วทิยาลัยชา่งศลิปสพุรรณบรุ ี

ต าบลรัว้ใหญ ่อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด

สพุรรณบรุี

6 เครือ่ง 18,000 P 9/2564  24 พ.ย.63 อายกุาร รา้นคา้
18 พ.ย.63 /      

24 พ.ย.63
                 17,940 1  24 พ.ย.63                       17,940 7015371963  24 พ.ย.63 2 ธ.ค.63                     17,940 รอสง่มอบ สง่เบกิจา่ย

วชศ.สพุรรณบรุี

เครือ่งตัดหญา้ แบบขอ้แข็ง วทิยาลัยชา่งศลิป

สพุรรณบรุ ีต าบลรัว้ใหญ ่อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุี

 จังหวัดสพุรรณบรุี

2 เครือ่ง 19,000 P 8/2564  17 ธ.ค.63
ชยัสวุรรณ

วัสดดุี
บจก.

18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
                 19,000 1  17 ธ.ค.63                       19,000 7015370196 รอสง่มอบ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี

อา่งลา้งจาน พรอ้มถาดวาง วทิยาลัยชา่งศลิป

สพุรรณบรุ ีต าบลรัว้ใหญ ่อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุี

 จังหวัดสพุรรณบรุี

2 อัน 11,800 P 2/2564  17 ธ.ค.63 อัจฉรา รา้นคา้
18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
                 11,800 1  17 ธ.ค.63                       11,800 7015370173 รอสง่มอบ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี

เครือ่งมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดับ XGA ขนาด

 4,000 ANSI Lumens วทิยาลัยชา่งศลิป

สพุรรณบรุ ีต าบลรัว้ใหญ ่อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุี

 จังหวัดสพุรรณบรุี

3 เครือ่ง 127,500 P บซ.2/2564  17 ธ.ค.63

ไมโคร ซสิ

เต็ม คอรเ์ปอร์

เรชัน่

บจก.
18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
               127,500 1  17 ธ.ค.63                     127,500 7015368159 รอสง่มอบ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี

โทรทัศน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV 

ระดับความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิ

เซล ขนาด 55 นิว้ วทิยาลัยชา่งศลิปสพุรรณบรุ ี

ต าบลรัว้ใหญ ่อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด

สพุรรณบรุี

5 เครือ่ง 91,000 P  10/2564  17 ธ.ค.63 อายกุาร รา้นคา้
18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
                 91,000 1  17 ธ.ค.63                       91,000 7015371967 รอสง่มอบ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี

เครือ่งชัง่น ้าหนักระบบดจิติอล วทิยาลัยชา่ง

ศลิปสพุรรณบรุ ีต าบลรัว้ใหญ ่อ าเภอเมอืง

สพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

2 เครือ่ง 10,000 P 12/2564  17 ธ.ค.63
กจิโกศลบุ๊

คเซนเตอร์
บรษัิท

18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
                 10,000 1  17 ธ.ค.63                       10,000 7015371652 2  ธ.ค.63  2 ธ.ค.63                     10,000 รอสง่มอบ สง่เบกิจา่ย

วชศ.สพุรรณบรุี

ขาหยัง่วาดรปู วทิยาลัยชา่งศลิปสพุรรณบรุ ี

ต าบลรัว้ใหญ ่อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด

สพุรรณบรุี

10 ตัว 42,000 P  11/2564  17 ธ.ค.63 เฟรมเซอรว์สิ รา้นคา้
18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
                 42,000 1  17 ธ.ค.63                       42,000 7015371959 รอสง่มอบ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี

ชัน้ตากกระดาษ 35 ชัน้ วทิยาลัยชา่งศลิป

สพุรรณบรุ ีต าบลรัว้ใหญ ่อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุี

 จังหวัดสพุรรณบรุี

2 ตัว 71,800 P บซ.4/2564  1 ม.ค.64

ดพีเีค         

แมชชนีเนอรี ่

แอนด ์สตลี

เวริค์

หจก.
18 พ.ย.63 /      1

 ม.ค.64
                 47,900  1 ม.ค.64                       47,900 7015368196 รอสง่มอบ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี

ตูเ้ก็บอปุกรณ์สือ่การสอน วทิยาลัยชา่งศลิป

สพุรรณบรุ ีต าบลรัว้ใหญ ่อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุี

 จังหวัดสพุรรณบรุี

4 ใบ 88,000 P บซ.6/2564 16-ม.ค.-64
พรศักดิ์

เฟอรน์เิจอร์
รา้นคา้

18 พ.ย.63 /      

16 ม.ค.64
                 88,000 1 16-ม.ค.-64                       88,000 7015371309 รอสง่มอบ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี

โตะ๊ดราฟงาน วทิยาลัยชา่งศลิปสพุรรณบรุ ี

ต าบลรัว้ใหญ ่อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด

สพุรรณบรุี

2 โตะ๊ 12,300 P 5/2564  17 ธ.ค.63 สมใจบชิ บจก.
18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
                   9,400 1  17 ธ.ค.63                         9,400 7015370186 รอสง่มอบ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี

แทน่จับชิน้งาน วทิยาลัยชา่งศลิปสพุรรณบรุ ี

ต าบลรัว้ใหญ ่อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด

สพุรรณบรุี

1 ชิน้ 6,400 P 7/2564  17 ธ.ค.63
ชยัสวุรรณ

วัสดดุี
บจก.

18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
                   6,400 1  17 ธ.ค.63                         6,400 7015370195 รอสง่มอบ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี

แทน่ตัดแผน่สังกะส ีวทิยาลัยชา่งศลิป

สพุรรณบรุ ีต าบลรัว้ใหญ ่อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุี

 จังหวัดสพุรรณบรุี

1 แทน่ 47,900 P บซ.4/2564  1 ม.ค.64

ดพีเีค         

แมชชนีเนอรี ่

แอนด ์สตลี

เวริค์

หจก.
18 พ.ย.63 /      1

 ม.ค.64
                 71,262  1 ม.ค.64                       71,262 7015368196 รอสง่มอบ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี

แป้นหมนุอลมูเินียม วทิยาลัยชา่งศลิปสพุรรณบรุี

 ต าบลรัว้ใหญ ่อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด

สพุรรณบรุี

20 ชดุ 13,800 P 6/2564  17 ธ.ค.63
อนิฟินทิ 

คราฟท์
บจก.

18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
                 13,800 1  17 ธ.ค.63                       13,800 7015370189 รอสง่มอบ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี

แผน่ชารต์และขาหยัง่ส าหรับใสส่ือ่การสอน 

วทิยาลัยชา่งศลิปสพุรรณบรุ ีต าบลรัว้ใหญ ่

อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

4 ชดุ 20,000 P บซ.6/2564 16 ม.ค.64
พรศักดิ์

เฟอรน์เิจอร์
รา้นคา้

18 พ.ย.63 /      

16 ม.ค.64
                 20,000 1 16 ม.ค.64                       20,000 7015371309 รอสง่มอบ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี

หวัพน่ไฟเบอรเ์นอร ์วทิยาลัยชา่งศลิปสพุรรณบรุี

 ต าบลรัว้ใหญ ่อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด

สพุรรณบรุี

4 ชดุ 14,400 P 4/2564  17 ธ.ค.63 คลิน ์ดไีซน์ บจก.
18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
                 14,400 1  17 ธ.ค.63                       14,400 7015370185 รอสง่มอบ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี

หุน่โครงกระดกู 180 ซม. วทิยาลัยชา่งศลิป

สพุรรณบรุ ีต าบลรัว้ใหญ ่อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุี

 จังหวัดสพุรรณบรุี

1 ชดุ 9,500 P 12/2564  17 ธ.ค.63
กจิโกศลบุ๊

คเซนเตอร์
บรษัิท

18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
                   9,500 1  17 ธ.ค.63                         9,500 7015371652 2  ธ.ค.63  2 ธ.ค.63                       9,500 รอสง่มอบ สง่เบกิจา่ย

วชศ.สพุรรณบรุี

หุน่โครงกระดกูกลา้มเนือ้ วทิยาลัยชา่งศลิป

สพุรรณบรุ ีต าบลรัว้ใหญ ่อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุี

 จังหวัดสพุรรณบรุี

1 ชดุ 14,500 P 12/2564  17 ธ.ค.63
กจิโกศลบุ๊

คเซนเตอร์
บรษัิท

18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
                 14,500 1  17 ธ.ค.63                       14,500 7015371652 2  ธ.ค.63  2 ธ.ค.63                     14,500 รอสง่มอบ สง่เบกิจา่ย
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ชว่งเวลา
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 (11)

เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

ประเภท

ของ

คูส่ญัญา 

(12.4)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน / สง่มอบ

ครุภณัฑ(์ตามจรงิ)  

(13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ) 

(14)

จ านวนเงนิที่

เบกิจา่ย (ตามจรงิ) 

(15)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.

2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)

วชศ.สพุรรณบรุี

เครือ่งพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED 

ขาวด า วทิยาลัยชา่งศลิปสพุรรณบรุ ีต าบลรัว้

ใหญ ่อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

2 เครือ่ง 18,000 P บซ.1/2564  17 ธ.ค.63

ไมโคร ซสิ

เต็ม คอรเ์ปอร์

เรชัน่

บจก.
18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
                 18,000 1  17 ธ.ค.63                       18,000 7015368821 รอสง่มอบ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี

เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ์

 (Ink Tank Printer) วทิยาลัยชา่งศลิป

สพุรรณบรุ ีต าบลรัว้ใหญ ่อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุี

 จังหวัดสพุรรณบรุี

2 เครือ่ง 8,600 P บซ.1/2564  17 ธ.ค.63

ไมโคร ซสิ

เต็ม คอรเ์ปอร์

เรชัน่

บจก.
18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
                   8,600 1  17 ธ.ค.63                         8,600 7015368821 รอสง่มอบ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี

เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA วทิยาลัยชา่ง

ศลิปสพุรรณบรุ ีต าบลรัว้ใหญ ่อ าเภอเมอืง

สพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

20 เครือ่ง 116,000 P บซ.1/2564  17 ธ.ค.63

ไมโคร ซสิ

เต็ม คอรเ์ปอร์

เรชัน่

บจก.
18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
               116,000 1  17 ธ.ค.63                     116,000 7015368821 รอสง่มอบ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี

เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA วทิยาลัยชา่ง

ศลิปสพุรรณบรุ ีต าบลรัว้ใหญ ่อ าเภอเมอืง

สพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

1 เครือ่ง 12,000 P บซ.1/2564  17 ธ.ค.63

ไมโคร ซสิ

เต็ม คอรเ์ปอร์

เรชัน่

บจก.
18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
                 12,000 1  17 ธ.ค.63                       12,000 7015368821 รอสง่มอบ รอสง่มอบ



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 4 ธ.ค.2563)

วชศ.สพุรรณบรุี

ปรับปรุงอาคารเครือ่งเคลอืบดนิเผา วทิยาลัย

ชา่งศลิปสพุรรณบรุ ีต าบลรัว้ใหญ ่อ าเภอเมอืง

สพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

1 หลัง 6,000,000 P
อยูร่ะหวา่งประมาณราคาจากส านักสถาปัตยกรรม           

กรมศลิปากร (ความคบืหนา้ประมาณ 80%)

อยูร่ะหวา่งประมาณราคาจากส านักสถาปัตยกรรมกรม

ศลิปากร ความกา้วหนา้ 80%

วชศ.สพุรรณบรุี

ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วทิยาลัยชา่งศลิป

สพุรรณบรุ ีต าบลรัว้ใหญ ่อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ี

จังหวัดสพุรรณบรุี

1 หลัง 3,000,000 P
อยูร่ะหวา่งประมาณราคา จากส านักสถาปัตยกรรม           

กรมศลิปากร (ความคบืหนา้ประมาณ 80%)

อยูร่ะหวา่งประมาณราคาจากส านักสถาปัตยกรรมกรม

ศลิปากร ความกา้วหนา้ 80%



 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 

 



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว 
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ชว่งเวลา

ประกาศ 
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 (11)

เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

ประเภท

ของ

คูส่ญัญา 

(12.4)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน / สง่มอบ

ครุภณัฑ(์ตามจรงิ)  

(13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ) 

(14)

จ านวนเงนิที่

เบกิจา่ย (ตามจรงิ) 

(15)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 18 พ.ย.

2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 4 ธ.ค.

2563)

วชศ.

นครศรธีรรมราช

เกา้อีป้ฏบิัตงิานศลิปะปรับระดับได ้ความสงูไม่

นอ้ยกวา่ 50 ซม. ปรับระดับได ้25 ซม. 

วทิยาลัยชา่งศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทอน

หงส ์อ าเภอพรหมครี ีจังหวัดนครศรธีรรมราช

100 ตัว 180,000 P 30-ต.ค.-63
สญ .1/2564 

(จา้ง)
18-พ.ย.-63

นายอนาวลิ  

คงชว่ย
บคุคลธรรมดา

18 พ.ย. 63

- 16 ก.พ. 64
          180,000.00 1 งวด 16-ก.พ.-64 งวดที ่1 : 180,000 7015377247 อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งสัญญา รอสง่มอบครภัุณฑ์

วชศ.

นครศรธีรรมราช

โตะ๊วางจานสเีก็บอปุกรณ์ ขนาดไมต่ า่กวา่ กวา้ง

 60 ซ.ม. สงู 70 ซม. ลกึ 42 ซม. วทิยาลัยชา่ง

ศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทอนหงส ์อ าเภอ

พรหมครี ีจังหวัดนครศรธีรรมราช

20 ตัว 398,000 P 30-ต.ค.-63

สญ.1/2564 

(ซือ้) 18-พ.ย.-63

หา้งหุน้สว่น

จ ากัด 

บางกอกวูด๊

เวริด์

หา้งหุน้สว่น

จ ากัด

18 พ.ย. 63 

- 17 ม.ค. 64
          310,300.00 1 งวด 17-ม.ค.-64 งวดที ่1 : 310,300 7015374993 อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งสัญญา รอสง่มอบครภัุณฑ์

วชศ.

นครศรธีรรมราช

แทน่พมิพไ์มวู้ด๊คัดเพลส เบอร ์W6 ขนาด 

80x122 ซม. วทิยาลัยชา่งศลิปนครศรธีรรมราช

 ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมครี ีจังหวัด

นครศรธีรรมราช

1 แทน่ 108,000 P 30-ต.ค.-63
สญ.2/2564 

(ซือ้)
18-พ.ย.-63

หา้งหุน้สว่น

จ ากัด ด.ีพ.ีเค.

 แมชชนีเนอรี่

 แอนด ์สตลี

เวริค์

หา้งหุน้สว่น

จ ากัด

18 พ.ย. 63

- 18 ม.ีค. 64
          108,000.00 1 งวด 18-ม.ีค.-64 งวดที ่1 : 108,000 7015378258 อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งสัญญา รอสง่มอบครภัุณฑ์



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 4 
ธันวาคม 2563) 
 5.2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



หนว่ยงาน/
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 4 ธ.ค.2563)

วชศ.

นครศรธีรรมราช

ปรับปรุงและตอ่เตมิอาคารประตมิากรรม 

วทิยาลัยชา่งศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทอน

หงส ์อ าเภอพรหมครี ีจังหวัดนครศรธีรรมราช

1 หลัง 1,300,000 P
อยูร่ะหวา่งประมาณการราคา ความคบืหนา้ 50 % (คาดวา่

จะแลว้เสร็จภายในเดอืนพฤศจกิายน)

อยูร่ะหวา่งประมาณการราคา ความคบืหนา้ 50 % (คาดวา่

จะแลว้เสร็จภายในเดอืนพฤศจกิายน)

วชศ.

นครศรธีรรมราช

ปรับปรุงป้อมยามและตอ่เตมิหอ้งจ าหน่าย

ผลงานนักเรยีน นักศกึษา วทิยาลัยชา่งศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมครีี

 จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 แหง่ 1,500,000 P
อยูร่ะหวา่งประมาณการราคา ความคบืหนา้ 50 % (คาดวา่

จะแลว้เสร็จภายในเดอืนพฤศจกิายน)

อยูร่ะหวา่งประมาณการราคา ความคบืหนา้ 50 % (คาดวา่

จะแลว้เสร็จภายในเดอืนพฤศจกิายน)



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    5.3 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียน (รายการ
ค่าหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



สรุปขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างรายการค่าหนังสือเรียน  
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(กรณีวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง) 

Update 3 ธ.ค. 2563 
 

1. อยู่ระหว่างฝ่ายวิชาการสำรวจความต้องการใช้หนังสือเรียนของครู/อาจารย์ในแต่ละรายวิชา
ให้ครบทุกชั้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามวงเงินทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณ 

2. อยู่ระหว่างการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของหนังสือที่
วิทยาลัยจะทำการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ส่งรายการหนังสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั ้งหมดที่ผ่านจากที่ประชุมจาก
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายให้สถาบันฯ (ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กองส่งเสริมวิชาการ
และงานวิจัย) ประกาศก่อนที่จะทำจากจัดซื้อ 

4. อยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อขอจ้างหนังสือเรียน 
5. อยู่ระหว่างติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา  
6. อยู่ระหว่างทำรายงานผลการเสนอราคา 
7. อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ้างหนังสือเรียน  
8. ประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา (ระบุวันที่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา) 
9. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา  
10. ลงนามในสัญญาแล้ว 
11. จองเงินในระบบ GFMIS และอยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งมอบหนังสือเรียน 
12. อยู่ระหว่างตรวจรับหนังสือเรียน 
13. อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 
14. เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
 
 

 



ล ำดบั หนว่ยงำน

งบคำ่หนงัสอืเรยีน

สทุธ ิ(ขอ้มลูจำก

ระบบ GFMIS ณ 4 

ธ.ค.63)

 ใบส ัง่ซือ้/

สญัญำ (ขอ้มลู

จำกระบบ 

GFMIS ณ 4 

ธ.ค.63)

   เบกิจำ่ยสะสม

 (ขอ้มลูจำก

ระบบ GFMIS 

ณ 4 ธ.ค.63)

    งบคงเหลอื ควำมกำ้วหนำ้ในกำรเตรยีมกำรจดัซือ้หนงัสอืเรยีน

2 วนศ. 612,000.00 612,000.00

การซือ้หนังสอืเรยีนของ วนศ แบง่ออกเป็น 3 ภาควชิา ไดแ้ก่

- ภาควชิาศลิปสากล อยูใ่นขัน้ตอนที ่9 อยูร่ะวา่งรอลงนามในสญัญา (คาดวา่จะลงนาม

ในสญัญาวนัที ่8 ธ.ค.63)

- ภาควชิาดรุยิางคไ์ทย อยูใ่นขัน้ตอนที ่5 อยูร่ะหวา่งตดิตอ่ผูรั้บจา้งใหเ้ขา้มาเสนอราคา

- ภาควชิานาฏศลิป์ไทย อยูใ่นขัน้ตอนที ่5 อยูร่ะหวา่งตดิตอ่ผูรั้บจา้งใหเ้ขา้มาเสนอราคา

3 วนศ.เชยีงใหม่ 254,000.00 254,000.00            0.00 เบกิจา่ยวนัที ่4 ธันวาคม 2563 เรยีบรอ้ยแลว้ (ขัน้ตอนที ่14)

4 วนศ.นครศรธีรรมราช 206,000.00 17,290.00            188,710.00 อยูร่ะหวา่งขอนุมัตสิัง่ซือ้สัง่จา้งหนังสอืเรยีน (ขัน้ตอนที ่7)

5 วนศ.อา่งทอง 242,000.00 242,000.00 อยูร่ะหวา่งรอผูรั้บจา้งสง่มอบหนังสอืเรยีน (ขัน้ตอนที ่11)

6 วนศ.รอ้ยเอ็ด 249,000.00 186,000.00          63,000.00 รอด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้งในสว่นทีเ่หลอื

7 วนศ.สโุขทัย 251,000.00 188,558.88            62,441.12 อยูร่ะหวา่งการเบกิจา่ย (ขัน้ตอนที ่13)

8 วนศ.กาฬสนิธุ์ 270,000.00 270,000.00 อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสญัญา (ขัน้ตอนที ่9)

9 วนศ.ลพบรุี 235,000.00 235,000.00 อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบ คาดวา่สง่มอบภายในวนัที ่18 ธ.ค. 63 (ขัน้ตอนที ่11)

10 วนศ.จันทบรุี 235,000.00 235,000.00 อยูร่ะหวา่งเบกิจา่ย (ขัน้ตอนที ่13)

11 วนศ.พัทลงุ 287,000.00 189,566.00            97,434.00 จองเงนิในระบบ GFMIS แลว้และอยูร่ะหวา่งผูรั้บจา้งสง่มอบหนังสอืเรยีน (ขัน้ตอนที ่11)

ตำรำงตดิตำมควำมกำ้วหนำ้ในกำรเตรยีมกำรจดัซือ้หนงัสอืเรยีน 

(รำยกำรคำ่หนงัสอืเรยีนโครงกำรสนบัสนนุคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักำรศกึษำต ัง้แตร่ะดบัอนบุำลจนจบกำรศกึษำข ัน้พืน้ฐำน)



ล ำดบั หนว่ยงำน

งบคำ่หนงัสอืเรยีน

สทุธ ิ(ขอ้มลูจำก

ระบบ GFMIS ณ 4 

ธ.ค.63)

 ใบส ัง่ซือ้/

สญัญำ (ขอ้มลู

จำกระบบ 

GFMIS ณ 4 

ธ.ค.63)

   เบกิจำ่ยสะสม

 (ขอ้มลูจำก

ระบบ GFMIS 

ณ 4 ธ.ค.63)

    งบคงเหลอื ควำมกำ้วหนำ้ในกำรเตรยีมกำรจดัซือ้หนงัสอืเรยีน

ตำรำงตดิตำมควำมกำ้วหนำ้ในกำรเตรยีมกำรจดัซือ้หนงัสอืเรยีน 

(รำยกำรคำ่หนงัสอืเรยีนโครงกำรสนบัสนนุคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักำรศกึษำต ัง้แตร่ะดบัอนบุำลจนจบกำรศกึษำข ัน้พืน้ฐำน)

12 วนศ.สพุรรณบรุี 231,000.00 231,000.00 อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบ คาดวา่สง่มอบวนัที ่7 ธันวาคม 2563 (ขัน้ตอนที ่11)

13 วนศ.นครราชสมีา 166,000.00 64,587.00              101,413.00 อยูร่ะหวา่งเบกิจา่ย (ขัน้ตอนที ่13)

14 วชศ. 389,000.00 47,530.80              341,469.20

หนังสอืเรยีนทัง้หมด 7 รายการ                                                                

1.ภาษาไทยเชงิสรา้งสรรค ์           จ านวน 5,767.20 บาท                                

2.หลกัภาษาและการใชภ้าษา (ม.6) จ านวน 6,977.60 บาท                               

3.หลกัการใชภ้าษา (ม.5)             จ านวน 6,656.00 บาท                               

4.การพัฒนาคณุภาพชวีติ              จ านวน 4,770.40 บาท                               

5.Studen Workbook 4                จ านวน 6,500.00 บาท                              

6.Studen Workbook 5                จ านวน 4,450.00 บาท                              

7.คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน                  จ านวน 10,680.00 บาท                                   

                       

รวมเป็นเงนิทัง้ส ิน้ 45,801.20 บาท                                 

จองเงนิในระบบ GFMIS เรยีบรอ้ยแลว้ เมือ่วนัที ่3 ธ.ค 63 อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบหนังสอื 

(ขัน้ตอนที ่11)

15 วชศ.สพุรรณบรุี 101,000.00 101,000.00
อยูร่ะหวา่งท ารายงานขอซือ้ขอจา้งหนังสอืเรยีน เนือ่งจาก รอราคารายการหนังสอืเรยีน

ศลิปะอกี 1 รายการ (ขัน้ตอนที ่4)

16 วชศ.นครศรธีรรมราช 80,000.00 80,000.00 อยูร่ะหวา่งท ารายงานขอซือ้ขอจา้งหนังสอืเรยีน (ขัน้ตอนที ่4)

3,808,000.00 744,242.68 203,290.00 2,860,467.32รวม



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.4 ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 

 



ท่ีจัดสรร ท่ีเบิกจ่าย ท่ีจัดสรร ท่ีเบิกจ่าย ท่ีจัดสรร ท่ีเบิกจ่าย ท่ีจัดสรร ท่ีเบิกจ่าย

1 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 1,800,000.00       1,124,089.71 - - - - 2,005,443.00 0 3,805,443.00 1,124,089.71 29.54                2,681,353.29

2 คณะศิลปศึกษา 6,000.00            1,000.00 - - - - 1,800,000.00 0 1,806,000.00 1,000.00 0.06                 1,805,000.00

3 คณะศิลปนำฎดุริยำงค์ 12,000.00            1,926.00 - - - - 183,715.00 0 195,715.00 1,926.00 0.98                 193,789.00

4 คณะศิลปวิจิตร 6,000.00                   969 - - - - 195,720.00            5,851.15 201,720.00 6,820.57 3.38                 194,899.43

5 วิทยำลัยนำฎศิลป 293,160.00            3,428.85 972,360.00 0 - - 1,536,200.00         249,538.09 2,801,720.00 252,966.94 9.03                 2,548,753.06

6 วิทยำลัยนำฎศิลปเชียงใหม่ 100,900.00           19,516.48 344,370.00 103402.23         260,697.00         260,696.51 232,215.00         140,328.23 938,182.00 523,943.45 55.85                414,238.55

7 วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช 108,570.00 0 295,530.00                  81,195.20 - - 261,305.00 0 665,405.00 81,195.20 12.20                584,209.80

8 วิทยำลัยนำฎศิลปอ่ำงทอง 111,600.00 17723.48 333,210.00         176,399.81 - - 415,900.00 0 860,710.00 194,123.29 22.55                666,586.71

9 วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัย 158,240.00         154,342.50 344,205.00 170,125.85 - - 490,400.00 56,463.24 992,845.00 380,931.59 38.37                611,913.41

10 วิทยำลัยนำฎศิลปกำฬสินธ์ุ 143,120.00 42,269.56 325,125.00         137,125.80 - - 1,214,308.00 170,485.69 1,682,553.00 349,881.05 20.79                1,332,671.95

11 วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด 126,740.00 86,506.84 330,795.00 0 - - 612,453.00 72,758.55 1,069,988.00 159,265.39 14.88                910,722.61

12 วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี 143,120.00         107,241.20 287,325.00                143,895.48 - - 949,425.00 0 1,379,870.00 251,136.68 18.20                1,128,733.32

13 วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี         149,950.00            8,356.84 315,675.00         186,345.80 - - 1,609,025.00         103,834.23 2,074,650.00 298,536.87 14.39                1,776,113.13

14 วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง 224,300.00 0 432,285.00 0 - - 1,079,516.00         327,406.13 1,736,101.00 327,406.13 18.86                1,408,694.87

15 วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี 109,300.00 0 332,430.00 0 - - 443,870.00         195,378.50 885,600.00 195,378.50 22.06                690,221.50

16 วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา 109,300.00           13,291.94 211,080.00         115,763.47 - - 312,340.00         129,892.40 632,720.00 258,947.81 40.93                373,772.19

17 วิทยาลัยช่างศิลป 253,790.00         166,163.27 361,770.00 0 - - 248,202.00 175,926.76 863,762.00 342,090.03 39.60                521,671.97

18 วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี 78,750.00            4,535.88 93,930.00           54,478.00 - - 99,760.00 0 272,440.00 59,013.88 21.66                213,426.12

19 วิทยำลัยช่ำงศิลปนครศรีธรรมรำช 78,750.00 65,667.86 74,400.00 0 - - 69,158.00 0 222,308.00 65,667.86 29.54                156,640.14

รวม 4,013,590.00 1,817,029.83 5,054,490.00 1,168,731.64 260,697.00 260,696.51 13,758,955.00 1,627,862.97 23,087,732.00 4,874,320.95 21.11                18,213,411.05

งบด าเนินงาน งบอุดหนุน 

ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ

เรียนการสอน

งบอุดหนุน

(จัดสรรเพ่ิม)

เงินรายได้ ท่ีสภา

อนุมัติ

เงินรายได้ ท่ีสภา

อนุมัติ

งบด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ(%) 

 ผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2563

หน่วยงานล าดับ
รวมค่า

สาธารณูปโภค

ท้ังส้ิน (บาท)

รวมเบิกจ่าย

ต้ังแต่ 

ต.ค.63 -พ.ย..63 

เป็นเงินท้ังส้ิน

©ค่า

สาธารณูปโภค

คงเหลือ

งบอุดหนุน 

ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ

เรียนการสอน

งบอุดหนุน

(จัดสรรเพ่ิม)



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.5 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 



ล ำดับ
ท่ี

หน่วยงำน

1
กรอบวงเงิน

ท่ีสภำสถำบันฯ อนุมัติ
 (บำท)

2
ผลกำรจัดเก็บรำยได้

3
ผลต่ำง 

มำกกว่ำ/น้อยกว่ำ
(2-1=3)

4
จัดเก็บได้ร้อย

ละ (%)
(2/1)*100 = 4

5
แผนกำรเบิกจ่ำย 

(บำท)
ต.ค.63 - พ.ย.63

6
ผลกำรเบิกจ่ำย (บำท)

ต.ค.63 - พ.ย.63

7

คิดเป็นร้อยละ (%)ผลกำร

เบิกจ่ำยกรอบวงเงิน

ท่ีสภำสถำบันฯ อนุมัติ

(6/1)*100 = 7

8
คิดเป็นร้อยละ (%)
 แผนกำรเบิกจ่ำย
(6/5)*100 = 8

9
งบประมำณคงเหลือ 

(บำท)
(1-6=9)

10
คิดเป็นร้อยละ

9/1)*100 = 10

1 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 16,359,550.00        1,733,559.22        -14,625,990.78 10.60          1,025,540.00         707,775.00 4.33                        69.01                15,651,775.00       95.67

2 คณะศิลปศึกษำ 13,471,200.00        1,749,605.00        -11,721,595.00 12.99          1,706,790.00         869,600.00          6.46                        50.95                12,601,600.00       93.54

3 คณะศิลปวิจิตร 3,914,400.00         18,040.00            -3,896,360.00 0.46            236,000.00                        89,551.15 2.29                        37.95                3,824,848.85         97.71

4 คณะศิลปนำฏดุริยำงค์ 3,674,300.00         94,500.00 -3,579,800.00 2.57            304,000.00            291,450.00          7.93                        95.87                3,382,850.00         92.07

5 วิทยำลัยนำฏศิลป 17,524,000.00        1,043,636.67        -16,480,363.33 5.96            2,786,120.00         508,373.09          2.90                        18.25                17,015,626.91       97.10

6 วิทยำลัยนำฏศิลปเชียงใหม่ 4,644,300.00         0.00 -4,644,300.00 -             438,900.00            307,434.75          6.62                        70.05                4,336,865.25         93.38

7 วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 5,226,100.00         61,930.00            -5,164,170.00 1.19            766,800.00            160,160.00          3.06                        20.89                5,065,940.00         96.94

8 วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง 4,159,000.00         106,568.00           -4,052,432.00 2.56            123,368.00            0.00 -                         -                   4,159,000.00         100.00

9 วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย 5,888,000.00         55,116.25            -5,832,883.75 0.94            600,010.00            536,368.24          9.11                        89.39                5,351,631.76         90.89

10 วิทยำลัยนำฏศิลปลพบุรี 5,609,500.00         137,791.60           -5,471,708.40 2.46            519,120.00            230,541.20 4.11                        44.41                5,378,958.80         95.89

11 วิทยำลัยนำฏศิลปจันทบุรี 5,895,300.00         206,096.69           -5,689,203.31 3.50            182,500.00            130,834.23          2.22                        71.69                5,764,465.77         97.78

12 วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด 7,617,900.00         154,234.00           -7,463,666.00 2.02            1,055,174.00         542,026.32          7.12                        51.37                7,075,873.68         92.88

13 วิทยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธ์ุ 8,233,140.00         401,040.00           -7,832,100.00 4.87            7,821,483.00         559,404.69 6.79                        7.15                  7,673,735.31         93.21

14 วิทยำลัยนำฏศิลปพัทลุง 7,795,160.00         759,723.60           -7,035,436.40 9.75            876,949.00            698,482.08 8.96                        79.65                7,096,677.92         91.04

15 วิทยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบุรี 4,877,400.00         668,180.80           -4,209,219.20 13.70          577,750.00            378,636.33          7.76                        65.54                4,498,763.67         92.24

16 วิทยำลัยนำฏศิลปนครรำชสีมำ 4,086,800.00         95,845.00            -3,990,955.00 2.35            248,982.40            248,982.40          6.09                        100.00               3,837,817.60         93.91

17 วิทยำลัยช่ำงศิลป 3,674,400.00         424,468.00           -3,249,932.00 11.55          456,092.00            307,927.51          8.38                        67.51                3,366,472.49         91.62

18 วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี 1,455,200.00         2,500.00              -1,452,700.00 0.17            30,745.00             22,980.00            1.58                        74.74                1,432,220.00         98.42

19 วิทยำลัยช่ำงศิลปนครศรีธรรมรำช 423,162.00            65,902.44            -357,259.56 15.57          0.00 0.00 -                         #DIV/0! 423,162.00           100.00

124,528,812.00      7,778,737.27        116,750,074.73-   6.25 19,756,323.40        6,590,526.99        5.29 33.36                117,938,285.01     94.71

                                              3. มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเงินรำยได้ ณ วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2563 ท้ังส้ิน  6,590,526.99  บำท   คิดเป็นร้อยละ 33.36 เปรียบเทียบกับแผนกำรใช้จ่ำยเงินรำยได้

สรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเงินรำยได้ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกำยน 2563

รวมท้ังส้ิน

ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกำยน 2563

                           จำกตรำงดังกล่ำวข้ำงต้น พบว่ำ  1. สำมำรถจัดเก็บงบประมำณเงินรำยได้ ณ วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2563 ได้ท้ังส้ิน  7,778,737.27  บำท คิดเป็นร้อยละ  6.25

                                                        2. มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเงินรำยได้ ณ วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2563 ท้ังส้ิน   6,590,526.99  บำท   คิดเป็นร้อยละ 5.29 เปรียบเทียบกับกรอบวงเงินท่ีสภำสถำบันฯ อนุมัติ



 
 
 

 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  

 


