
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการก ากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ครั้งที่ 3/๒๕64 วันศุกร์ที ่19 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-20.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี (ศาลายา)  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

  1.2 เรื่องท่ีฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอในที่ประชุมทราบ 
4.1 การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 
4.2 สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564) 
4.3 ล าดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการ

เบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 ติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูลการ

เบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564)  
5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 12 มนีาคม 2564) 
5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จอง

เงินในระบบ GFMIS 
 ก. วิธีเฉพาะเจาะจง 

   ข. วิธี E-bidding 
5.2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ท่ีจองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว 

 ก. ครุภัณฑ์ที่ครบก าหนดส่งมอบแล้ว 
 ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
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      5.2.3 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการปีเดียวและรายการผูกผันใหม่) 
      5.2.4 ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายที่ดินและสิ่ งก่อสร้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการผูกผันเดิม) 
 5.3 สรุปผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564) 
 5.4 สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 12 มนีาคม 2564) 

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

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
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การประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ครั้งที่ 3/๒๕64 วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-20.00 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี (ศาลายา) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................ ............................... 
................................................................................................... .................................................................... ...... 
............................................................................................................................. .................................................. 
.................................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ................................................................................. ........ 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. .................................................. 

                   มติที่ประชุม  .................................................................................................... ..................  
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................................ ....................................................................................... ........ 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................ ....................................................................................................... ........ 
............................................................................................................................. .................................................. 
 ............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................................................................................................................................. .
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................................................... ................ 
.................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................................... ................................ 
 ................................................................................................. ...................................................................... ...... 
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... ................................................................................... ........ 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
 

1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ  
- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙/2563  
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ครั้งที่  2/2564 วันที่  15 กุมภาพันธ์  2564  
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ านวยการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) และผ่านระบบประชุมทางไกล 
(Video Conference) 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  ..................................................................................................... .................. 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ........................................... …. 
................................................................ ....................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
......................................................... .............................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ............................................... 
....................................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
....................................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ............................................... 
.................................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
.............................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามการด าเนินงานจากมติที่ประชุม 

-ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอในที่ประชุมทราบ 

 4.1 การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 
  ตามหนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่  นร 0702/ว65  ลงวันที่  9 มีนาคม 2564  
แจ้งการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4          
ซึ่งส านักงบประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส าหรับใช้จ่ายหรือ
ก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 โดยหน่วยรับงบประมาณไม่ต้องยื่นค าขออนุมัติเงินจัดสรร ดังนี้ 
  1. งบประมาณรายจ่ายในลักษณะงบลงทุน ไม่ว่าจะเบิกจ่ายในงบรายจ่ายใด ที่เป็นรายการปี
เดียวจัดสรรให้เพียงพอส าหรับใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 3 
  2. งบประมาณรายจ่าย ส าหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ทั้งที่มีรายการก่อหนี้
ผูกพันเดิมและรายการก่อหนี้ผูกพันใหม่ที่เริ่มต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดสรรให้ตามความจ าเป็นที่
จะต้องจ่ายตามภาระผูกพัน ในไตรมาสที่ 3  
  3. งบประมาณรายจ่ายนอกเหนือจากกรณีตาม ข้อ 1 และข้อ 2 จัดสรรให้ตามความจ าเป็นที่
จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน แต่ไม่เกินร้อยละ 75 ของเงินงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงาน  
  4. กรณีท่ีหน่วยรับงบประมาณมีความจ าเป็นต้องขอรับอนุมัติเงินจัดสรรเกินกว่าที่ก าหนด ในข้อ 
1 – 3 ให้ยื่นค าขออนุมัติเงินจัดสรรต่อส านักงบประมาณโดยต้องแสดงความพร้อมในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน
เพ่ือประกอบการพิจารณาเป็นกรณีไปทั้งนี้ การอนุมัติเงินจัดสรรตามข้อ 1 ถึง ข้อ 4 ส านักงบประมาณจะน าผล
การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ในไตรมาสที่  1 และไตรมาสที่  2                    
มาประกอบการพิจารณา  
  5. เมื่อได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว กรณีเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ต้องด าเนินการหรือเบิกจ่าย
โดยส านักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งด าเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังส านักงานในส่วน
ภูมิภาคโดยเร็วอย่างช้าภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร 
  6. งบประมาณรายจ่ายส่วนที่เหลือจากที่อนุมัติเงินจัดสรรตามข้อ 1-4 ส านักงบประมาณจะ
พิจารณาอนุมัติเงินจัดสรรให้หน่วยงานรับงบประมาณก่อนสิ้นไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป    
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม  ..................................................................................................... .................. 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ........................................... …. 
............................................................................... ........................................................................................ ..... 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
........................................................................ ............................................................................................... .... 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................... .................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
........................................................... ............................................................................................................ .... 
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เบิกจา่ย 

รอ้ยละการ

เบิกจา่ย

เทียบ

งบประมาณ

ตาม พรบ.

 (งบที่

ได้รบั

จดัสรร)

หน่วย: ลา้นบาท หน่วย: ลา้นบาท
หน่วย: 

รอ้ยละ
หน่วย: ลา้นบาท

หน่วย: 

รอ้ยละ
หน่วย: ลา้นบาท หน่วย: ลา้นบาท

หน่วย: 

รอ้ยละ
หน่วย: ลา้นบาท

หน่วย: 

รอ้ยละ
หน่วย: ลา้นบาท

หน่วย: 

รอ้ยละ

รายจา่ยประจ า 814,072,500.00       464,021,325.00   57.00 407,036,400.00    50.00 9,646,031.27     344,628,502.53   42.33 119,392,822.47 14.67 62,407,897.47    7.67

งบบุคลากร 588,503,900.00       294,084,900.00    49.97 -                   289,190,483.52   49.14 4,894,416.48            0.83

งบด าเนินงาน 40,805,700.00         26,091,900.00     63.94 5,739,227.82     16,303,673.11     39.95 9,788,226.89            23.99

งบอุดหนุน 103,312,900.00       45,209,400.00     43.76 795,701.45        28,458,782.67     27.55 16,750,617.33          16.21

งบรายจา่ยอ่ืน 81,450,000.00         41,650,200.00     51.14 3,111,102.00     10,675,563.23     13.11 30,974,636.77          38.03

รายจา่ยลงทนุ 488,108,700.00      219,648,915.00   45.00 359,168,900.00   73.58 88,121,139.85   111,794,564.63   22.90 107,854,350.37 22.10 247,374,335.37   50.68

- ครภัุณฑ์ 152,137,100.00       152,137,100.00    100.00 59,847,439.85    43,284,152.46     28.45 108,852,947.54        71.55

- ทีดิ่นสิง่ก่อสรา้ง 335,971,600.00       207,031,800.00    61.62 28,273,700.00    68,510,412.17     20.39 138,521,387.83        41.23

รวม 1,302,181,200.00    703,177,848.00  54.00 766,205,300.00    58.84  97,767,171.12    456,423,067.16   35.05 246,754,780.84 18.95 309,782,232.84  23.79

งบรายจา่ย

งบประมาณตาม พรบ.

งบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

(งบทีไ่ด้รบัจดัสรร)

เป้าหมายตามมาตรการการคลงั

ด้านการใช้จา่ยภาครฐั สะสมถึง

ไตรมาสที ่2 

(ต.ค.63-มี.ค.64)

แผนการเบิกจา่ยงบประมาณประจ าปี

 พ.ศ. 2564  ของสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์  สะสมถึงไตรมาสที ่2 

(ต.ค.63-มี.ค.64)

PO 

 12 มี.ค.64

ยอดเบิกจา่ย ณ 12 มี.ค.64

ผลต่างระหว่างเป้าหมายตาม

มาตรการฯ และยอดเบิกจา่ยปัจจบัุน

ผลต่างระหว่างแผนการเบิกจา่ยฯ

และยอดเบิกจา่ยปัจจบัุน

 
  4.2 สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS                                   
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564) 
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จากข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
1. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม  ทั้งสิ้น 456,423,067.16 บาท (สี่ร้อยห้าสิบหก

ล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันหกสิบเจ็ดบาทสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 35.05  
ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า 
- ผลการเบิกจ่ายต่ ากว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่ก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 

54 คิดเป็น ร้อยละ 18.95  
- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 เป็น

เงิน  246,754,780.84  บาท (สองร้อยแปดสิบแปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่บาทถ้วน) 
ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า   
- ผลการเบิกจ่ายต่ ากว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่ก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ  

58.84  คิดเป็น ร้อยละ 23.79 
- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2  

เป็นเงิน 309, 782,232.84 บาท (สามร้อยเก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบสี่สตางค)์ 
2. มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจ า ทั้งสิ้น 344,628,502.53 บาท (สามร้อยสี่สิบสี่

ล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยสองบาทห้าสิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อย ละ 12.37  
ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า 
- ผลเบิกจ่ายต่ ากว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯ ก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 

57.00 คิดเป็น ร้อยละ 14.67 
- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2  

เป็นเงิน 119,392,822.47 บาท (หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบ
เจ็ดสตางค์) 

ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า   

- ผลการเบิกจ่ายต่ ากว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่ก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ  
50.00  คิดเป็น ร้อยละ 7.67 

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2  
เป็นเงิน 62,407,897.47 บาท (หกสิบสองล้านสี่แสนเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) 

3. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งสิ้น 30,722,100 บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่น
สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 6.29  

- ผลการเบิกจ่ายต่ ากว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯ ก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 
45.00 คิดเป็นร้อยละ 22.90  

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่  2             
เป็นเงิน 107,854,350.37 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) 

ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายในข้อ 1 ถึงข้อ 3 เป็นยอดเบิกจ่ายสุทธิ ไม่รวมวงเงินที่จัดท าใบสั่งซื้อ
สั่งจ้าง (PO)  
 จึงเรียนมาเพ่ือเสนอในที่ประชุมทราบ 
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 4.3 ล าดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการ
เบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ข้อมูล ณ 12 มีนาคม 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
งบลงทุนทั้งสิ้น 111,794,564.63 บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบสี่บาทหก
สิบสามสตางค์) ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็น ร้อยละ 25.47 โดยสามารถจัดกลุ่มหน่วยงานที่มีผลการ
เบิกจ่ายงบลงทุนไดด้ังนี้  
  กลุ่มที่ 1 หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบลงทุนได้เกินกว่าร้อยละ 70 จ านวน 3 หน่วยงาน ได้แก่  
   1. วิทยาลัยช่างศิลป ร้อยละ 72.50  
   2. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร้อยละ 71.36  
   3. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ร้อยละ 70.56 
  กลุ่มที่ 2 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุน (ร้อยละ 25.47) 
แต่ไม่เกินร้อยละ 70 จ านวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ 
   4. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ร้อยละ 33.51  
   5. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยละ 32.33 
   6. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ร้อยละ 31.53 
  กลุ่มที่ 3 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุน (ร้อยละ 25.47) 
จ านวน 13 หน่วยงาน ตามล าดับ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
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  5.1 ติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล
การเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564) 

รายละเอียดความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปัญหาอุปสรรค 
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 5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564) 
  สถาบันบัณ ฑิต พัฒ นศิลป์  ได้ รับการจัดสรรงบลงทุน  ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ.2564 จ านวน 488 ,108,700 บาท (สี่ร้อยแปดสิบแปดล้านหนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยถ้วน) 
ประกอบด้วย แบ่งเป็นงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ จ านวน 152,137,100 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านหนึ่งแสน
สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 335,971,600 บาท (สาม
ร้อยสามสิบห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ส าหรับความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ
จัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอให้ผู้รับผิดชอบน าเสนอต่อ
ที่ประชุมตามล าดับเอกสาร ประกอบวาระที่ 5.2เรียงล าดับตามข้อมูลดังนี้ 
                      5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จอง
เงินในระบบ GFMIS     
          ก. วิธีเฉพาะเจาะจง 
     ข. วิธี E-bidding 
      จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
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                            5.2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว 
      ก. ครุภัณฑ์ที่ครบก าหนดส่งมอบแล้ว 
      ข. ครุภัณฑ์ทีย่ังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
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............................................................................................................................. ..................................................
......................................................... ......................................................................................................................  
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............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
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   5.2.3 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการปีเดียวและรายการผูกผันใหม่) 

  จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม  .................................................................... .................................................. 

............................................................................................................................. ..................................................
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............................................................................................................................. ..................................................
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............................................................................................................................. ..................................................

............................................................................................................................. ..................................................

.............................................................. .................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................. 
   5.2.4 ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายที่ ดินและสิ่ งก่อสร้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการผูกผันเดิม) 
 

   จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม  .............................................................................................................. ........ 
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................................................................................................................. ..............................................................

............................................................................................................................. ..................................................

................................................................................................................................................ ............................... 
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  5.3 สรุปผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอ่ืนประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564) 
    ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอ่ืนประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ทุกรายการ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 พบว่า 

           หน่วย : บาท 
งบ

รายจ่าย 
จ านวน 

โครงการ / 
รายการ 

ได้รับจัดสรร ใบสั่งซ้ือ/สัญญา เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ 

งบเงิน
อุดหนุน 

1 โครงการ 
5 รายการ 

103,312,900.00 795,701.45 28,458,782.67 74,058,415.88 

งบ
รายจ่าย

อ่ืน 

4 โครงการ 
16 รายการ 81,450,000.00 3,111,102.00 10,675,563.23 67,663,334.77 

       รายละเอียดผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอ่ืน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ขอให้ผู้รับผิดชอบน าเสนอต่อที่ประชุมตามล าดับ
เอกสาร ประกอบวาระที่ 5.3 

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
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.......................................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
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 5.4 สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564) 
                   ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแ ต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกรายการ ณ วันที่ 12 มีนาคม 
2564 พบว่า 

หน่วย : บาท 

รายการ 
ได้รับจัดสรร ใบสั่งซ้ือ/

สัญญา 
เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ 

ค่าจัดการเรียนการสอน 39,855,100.00 695,985.05 14,965,995.17 24,193,119.78 

ค่าหนังสือเรียน 12,040,500.00 6,500.00 2,665,347.58 9,368,652.42 

ค่าอุปกรณ์การเรียน 3,529,500.00 0 1,413,420.00 2,116,080.00 

ค่าเครื่องแบบนักเรียน 5,578,700.00 0 0 5,578,700.00 

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7,334,100.00 93,216.40 1,033,282.00 6,207,601.60 

  รายละเอียดผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงาน ขอให้ผู้รับผิดชอบน าเสนอต่อที่ประชุมตามล าดับเอกสาร ประกอบวาระที่ 5.4 

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
มติที่ประชุม  .................................................................................................................. .... 

.................................................................................................... .................................................................. ... ....

............................................................................................................................. .................................................. 

................................................................................................................................... ............................................

....................................................................................... ........................................................................................  

............................................................................................................................. .......................................... ......

............................................................................................................................. ................................................ 

........................................................................... ....................................................................................................

............................................................................................................................. ..................................................

............................................................................................................................. .................................................. 

............................................................................................................................. ..................................................

................................................................................. ..............................................................................................  

............................................................................................................................. ..................................................
 ............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................... ............................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
..................................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... ...................................................... 
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5.5 ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค  ของ
หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจ าแนกแหล่งที่มาของ
งบประมาณที่น ามาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย 1) งบด าเนินงาน  2) งบเงินอุดหนุน โครงการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฯ รายการค่าจัดการเรียนการสอน และ 3) เงินรายได้ร้อยละ5 
ของวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติและร้อยละ 20 จากรายรับค่าหอพัก  4) วงเงินเหลือจ่ายที่สถาบันฯจัดสรรเพิ่มเติม 
โดยสามารถสรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงานในสังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ 5.5  

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  

 มติที่ประชุม ......................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
.......................................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................................................................................ ...............................
.................................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................................................................... ............................................
....................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
.......................................................................... .....................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................. ..................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................................................................................................ ...............
............................................................................................................. .................................................................................... 
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 5.6 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เดือน กุมภาพันธ์ 256 โดยแสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้  ของ
หน่วยงานในสังกัด ฯ ประกอบด้วย  
  - ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2563 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัต ิ 
  - การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2563 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัต ิ 
  - การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2563 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2564  เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่อ
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี 2564 
  รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงาน ขอให้ผู้รับผิดชอบน าเสนอต่อที่ประชุมตามล าดับเอกสาร ประกอบวาระท่ี 5.6  

  จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  

  มติที่ประชุม .............................................................................................................................  
.............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................ ...............................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................  
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................. ..............................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
.................................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ .......................................................
............................................................................................................................. ..................................................
....................................................................................................................................................... ........................
........................................................................................................... ....................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
.......................................................................................................................................... .....................................
.............................................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................. ..............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ..................................................
...................................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ......................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................. ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. .................................................. 

มติที่ประชุม  ......................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... ......
......................................................................................................................................... ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ......
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .......................................... ......
.................................................................................. ............................................................................... ..............
............................................................................................................................. .......................................... ......
............................................................................................................................. ................................................. 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
                     1.2 เรื่องท่ีฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 
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รายงานการประชุม 

 คณะกรรมการก ากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

ครั้งที่ 2 / 25๖4 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 25๖4 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ านวยการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) 

และผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 
ผู้มาประชุม 
๑. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์ 
    อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
2. ผศ.อ านวย นวลอนงค์ 
    รองอธิการบดี 
๓. นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์ 
    รองอธิการบดี 

 ประธานกรรมการ 
 
รองประธานกรรมการ 
 
รองประธานกรรมการ 
 

๔. ผศ.จุลชาติ อรัณยะนาค 
    รองอธิการบดี 

 รองประธานกรรมการ 
 

5. ผศ.ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น 
    รองอธิการบดี 

 รองประธานกรรมการ 
 

6. ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร 
    รองอธิการบดี 

 รองประธานกรรมการ 
 

7. นายสุรัตน์ จงดา  กรรมการ 
    ผู้ชว่ยอธิการบดี   
8. ผศ.ภูร ิวงศ์วิเชียร  กรรมการ 
    ผู้ชว่ยอธิการบดี   
9. นางสาวสาริศา ประทีปช่วง  กรรมการ 
    ผู้ชว่ยอธิการบดี 
10. ผศ.เด่น หวานจริง 
      ผูช้่วยอธิการบดี 

  
กรรมการ 

11. ผศ.ชยากร เรืองจ ารูญ  กรรมการ 
      คณบดีคณะศิลปวิจิตร   
12. รศ.จินตนา สายทองค า  กรรมการ 
      คณบดีคณะศลิปนาฏดุริยางค์   
13. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม  กรรมการ 
      คณบดีคณะศิลปศึกษา   
14. นายกิตติ อัตถาผล  กรรมการ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป   
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15. รศ.สมภพ เขียวมณี 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
16. นายสุรินทร์ วิไลน าโชคชยั 

 กรรมการ 
 
กรรมการ 

      ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
17. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศริิ 
      ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
18. นายภัทรชัย  พ่วงแผน 
      ผู้อ านวยการกองกลาง 

  
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 

19. นางสาวจิดาภา  เหมือนชูกิ่งก้าน 
      หวัหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 

 กรรมการ 
 

20. นายวิชิต เพ็ชรด ี
      ผู้อ านวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล 
21. นายสุริยา เล้าประเสริฐ 
22. นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน 

 กรรมการและเลขานุการ 
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)   

1. นางกษมา  ประสงค์เจริญ  กรรมการ 
    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปเชียงใหม่   
2. นายศิวพงศ์  กั้งสกุล  กรรมการ 
    ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช   
3. นายศุภรากร  พานิชกิจ 
    ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

 กรรมการ 

4. นางพีรานุช รุ่งศร ี
    ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

 กรรมการ 

5. นายจ าเริญ แก้วเพ็งกรอ 
    ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ 
6. นายลิขิต สุนทรสุข 
    ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

 กรรมการ 
 
กรรมการ 

7. ผศ.สมเกียรติ  ภูมิภักดิ์ 
    ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
8. นางกัลยาณี  ยังสังข์ 
    ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
9. นางสิริลักษณ์  ดุริยประณีต 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
10. นายพงศกร  ทิพยะสุขศรี 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

 กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
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11. นายจรัญ  หนองบัว 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป 
12. นางขวัญใจ  พมิพิมล 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
13. นางอารีย์  สีลาพันธุ์ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) กรรมการ 
1. นางสาวนปภา ชูเกียรต ิ
    ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 
2. นายธนพรรธน์ ต่ายค า  กรรมการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายบัณฑิต เข็มทอง 
2. นายวิสุทธิ์ จุ้ยมา 
3. ผศ.นพคุณ สุดประเสริฐ 
4. นายวรวุฒ ิเลิศอุทัย 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
คณะศิลปศึกษา 
วิทยาลัยนาฏศิลป 
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

                    นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ประธานกรรมการ เป็นประธาน       
การประชุมและกล่าวเปิดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

                   1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
                    - ประธานไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ - 
                     

                   1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 

                    - เลขานุการไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ - 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  
      นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ 
ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ครั้งที่ 1/ 2564 วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ านวยการสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ (วังหน้า) และผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 

 - ไม่มี - 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  4.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลจาก
ระบบ GFMIS ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564) 

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 256๔  ของสถาบั นบัณ ฑิ ต พัฒ นศิลป์  ข้ อมู ลจากระบบ  GFMIS 
ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้ 

1. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม  ทั้งสิ้น 322,052,600 บาท (สามร้อยยี่สิบสอง
ล้านหา้หม่ืนสองพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 24.73 
                     ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า 
                      - ผลการเบิกจ่าย ต่ ากว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่ก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 54.00  
คิดเป็น ร้อยละ 29.27 
                      - มีวงเงินที่ ต้องเบิกจ่ายเพ่ิมขึ้น ให้ ได้ตามเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่  2  
(๓๑ มีนาคม ๒๕๖4) เป็นเงิน 3๘1,๑25,2๐๐ บาท (สามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อย
บาทถ้วน) 
                      ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า 
                      - ผลการเบิกจ่าย ต่ ากว่า เป้าหมายตามที่แผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 2 
ร้อยละ 58.84 คิดเป็น ร้อยละ 34.๑1 
                      - มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพ่ิมขึ้นให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯก าหนดไว้เมื่อสิ้นสุด 
ไตรมาสที่ 2 (๓๑ มีนาคม ๒๕๖4) เป็นเงิน 444,152,7๐๐ บาท (สี่ร้อยสี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อย
บาทถ้วน) 
                      2. มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจ า ทั้งสิ้น 23๔,737,3๐๐ บาท (สองร้อยสามสิบสี่ล้าน 
เจ็ดแสนสามหม่ืนเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๒8.83 
                      ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า 
                      - ผลการเบิกจ่าย ต่ ากว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่ก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 57.00  
คิดเป็น ร้อยละ 28.๑7 
                      - มีวงเงินที่ ต้องเบิกจ่ายเพ่ิมขึ้น ให้ ได้ตามเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่  2             
(๓๑ มีนาคม ๒๕๖4) เป็นเงิน ๑72,299,1๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย
บาทถ้วน) 
                      ข. เปรียบเที ยบกับแผนการเบิกจ่ ายงบประมาณ ประจ า ปี งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๖๔                
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า 
                      - ผลการเบิกจ่าย ต่ ากว่า เป้าหมายตามที่แผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 2 
ร้อยละ 50.00 คิดเป็น ร้อยละ 21.๑7 
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                      - มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพ่ิมขึ้นให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯก าหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 
(๓๑ มีนาคม ๒๕๖4) เป็นเงิน 172,29๙,1๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาท
ถ้วน) 
                     3. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งสิ้น 87,315,3๐๐ บาท (แปดสิบเจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหม่ืน
ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑7.89 
                     ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า 
                     - ผลการเบิกจ่าย ต่ ากว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่ก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 45.00      
คิดเป็น ร้อยละ 2๗.11 
                     - มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพ่ิมขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (๓๑ มีนาคม 
๒๕๖4) เป็นเงิน 271,853,6๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสนหา้หมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 
                    ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า 
                    - ผลการเบิกจ่าย ต่ ากว่า เป้าหมายตามที่แผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 2 
ร้อยละ ๗3.5๘ คิดเป็น ร้อยละ 55.70 
                    - มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพ่ิมขึ้นให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯก าหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 
(๓๑ มีนาคม ๒๕๖4) เป็นเงิน 271,853,6๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 
                    ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายในข้อ 1 ถึงข้อ 3 เป็นยอดเบิกจ่ายสุทธิ ไม่รวมวงเงินที่จัดท าใบสั่งซ้ือ 
 
    มติที่ประชุม รับทราบ / ประธานที่ประชุม ก าชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งปฏิบัติตาม 
แนวทางการบริหารงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเคร่งครัด  
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                    4.2 ล าดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลจาก
ระบบ GFMIS ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564) 
 

ล ำดบัที่ หนว่ยงำน
งบประมำณสทุธ ิ

(บำท)

ผลเบกิจำ่ย ณ 

8 ก.พ.64

รอ้ยละกำร

เบกิจำ่ย

เทยีบงบสทุธิ

1 วชศ. 1,694,600.00         918,083.81         54.18

2 วนศ.นครศรธีรรมราช 74,276,400.00       38,025,390.54     51.19

3 วนศ.จันทบรุี 28,389,340.00       13,775,067.00     48.52

4 วนศ.เชยีงใหม่ 12,077,400.00       3,778,400.00       31.28

5 วชศ.สุพรรณบรุี 19,608,520.00       4,845,022.00       24.71

6 วนศ.นครราชสมีา 10,739,100.00       2,521,700.00       23.48

7 วชศ.นครศรธีรรมราช 3,674,200.00         766,150.00         20.85

8 วนศ.รอ้ยเอ็ด 15,330,600.00       3,131,500.00       20.43

9 วนศ.ลพบรุี 42,775,380.00       5,191,253.31       12.14

10 วนศ.สุโขทัย 20,420,285.00       2,281,485.00       11.17

11 ส านักงานอธกิารบดี 29,240,780.00       3,138,864.85       10.73

12 คณะศลิปวจิติร 22,206,350.00       1,898,898.11       8.55

13 วนศ.พัทลุง 23,040,580.00       1,420,460.00       6.17

14 วนศ.กาฬสนิธุ์ 22,696,750.00       1,246,300.00       5.49

15 วนศ.สุพรรณบรุี 24,343,500.00       1,132,000.00       4.65

16 วนศ.อา่งทอง 7,107,000.00         323,000.00         4.54

17 วนศ. 48,567,000.00       1,748,606.39       3.60

18 คณะศลิปศกึษา 21,928,275.00       727,268.80         3.32

19 คณะศลิปนาฏดุรยิางค์ 18,610,300.00       445,800.00         2.40

446,726,360.00 87,315,249.81 19.55

ล ำดบัผลกำรเบกิจำ่ยงบลงทนุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ผลรวมท ัง้หมด
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 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
 5.1 ติดตามความติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564) 
  นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกัน 
เหลื่อมปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบน าเสนอต่อที่ประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
  1. ส านักงานอธิการบดี 
  นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อ านวยการกองกลางได้ชี้แจงรายการ เบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานอธิการบดี จ านวน 2 รายการ ดังนี้   
  1. จอแอลอีดีฉายภาพ ขนาด 4X9 เมตร พร้อมระบบเสียง จ านวน 1 ชุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ด าเนินก ารจัดท าร ายละเอียดคุณลักษณะเฉพ าะครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2) 
                     2. ระบบแสงไฟเวทีแบบโคม LED และเครื่องควบคุมแสง จ านวน ๑ ชุด ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบ
พัสดุ 
  2. 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 ขณะนี้ด าเนินการบอก
เลิกสัญญาผู้รับจ้าง บริษัทหอหมั้นเมืองจ ากัดแล้ว และวิทยาลัยได้ด าเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ ได้ผู้ชนะ
เสนอราคาใหม่แล้ว (ห้างหุ้นส่วนสามัญธณทรัพย์ดนตรี) ท าสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายใน 25 พฤษภาคม 
2564 (ระยะเวลาสัญญา 120 วัน)   
                     2. ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จ านวน 1 หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างส่ง
มอบงานตรวจรับงานงวดที่ 1 เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างงวดที่  2 คาดว่าจะส่ง
มอบได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากมีการปรับแบบ และปรับเพ่ิม-ลด งวดเงิน แก้ไขสัญญา ท าให้มีการ
ปรับลดงวดที่ 1 เป็นเงิน 288,688 บาท (เดิม 1,890,000 ปรับลดเป็น 1,601,312 บาท) 
  3. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรธีรรมราช 
  นายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงิน
กันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
  1. ปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 1 แห่ง  
คาดว่าไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมีนาคม 2564 ขณะนี้ผู้รับจ้างก าลังเร่งด าเนินการตาม
รูปแบบรายการซึ่งเป็นงานงวดที่ 1  เนื่องจากก่อนหน้านี้การปรับปรุงห้องประชุมดังกล่าวเป็นการปรับปรุงห้อง
ประชุมเดิมและต่อเติมอาคารเพ่ิมเติม เมื่อผู้รับจ้างเข้าด าเนินการไม่สามารถด าเนินการตามรูปแบบได้มีปัญหา
อุปสรรคคือพ้ืนที่จริงหน้างานกับรูปแบบไม่เท่ากัน และส่วนต่อเติมอาคารมีฐานรากของอาคารเดิมอยู่ด้วยจึงท าให้มี
ความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ ซึ่งเนื้องานดังกล่าวอยู่ในงวดงานที่ 1 และสัญญา
สิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2563 แต่เนื่องจากรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนเพิ่งได้มาสิ้นสุดสัญญาพอดี 
  2. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 เพ่ือเป็นห้องเก็บพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 1 แห่ง 
คาดว่าไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมีนาคม 2564 ขณะผู้รับจ้างก าลังด าเนินการตามสัญญางาน
งวดที่ 1 เนื่องจากก่อนหน้านี้ ผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการจัดท าฐานรากได้ สาเหตุจากฐานรากอยู่ตรงบ่อเกรอะ 
จ านวน 2 จุด จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องรอปรับเปลี่ยนรูปแบบให้แล้วเสร็จ     
จึงจะสามารถด าเนินการจัดท างวดที่ 1 ต่อได้ และสัญญาสิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2563 และคณะกรรมการฯ ได้
มีมติให้ขยายเวลาในการด าเนินการก่อสร้างให้ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2563          
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ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นสุดสัญญาไปแล้ว วิทยาลัยฯ ได้แจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งด าเนินการ
ตามสัญญา 
  4. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
  นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย รายการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร  
เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จ านวน 1 หลัง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ส่ง
แผนงานก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกาย โขน ละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง ตามบันทึกข้อความ 
ที่ วธ 0810/1371 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 งวดที่ 3-8 คาดว่าจะส่งมอบ/เบิกจ่ายตามแผนที่ผู้รับจ้างก าหนดไว้
ดังนี้ 
                     งวดที่ 1 จ านวน  1,124,820 เบิกจ่ายแล้ว  วันที่ 9 ธันวาคม 2563 
                     งวดที่ 2 จ านวน 999,840 บาท   เบิกจ่ายแล้ว วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
                     งวดที่ 3 จ านวน 1,249,800 บาท แผนส่งมอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
                     งวดที่ 4 จ านวน 1,249,800 บาท แผนส่งมอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
                     งวดที่ 5 จ านวน 1,249,800 บาท แผนส่งมอบ เดือน มีนาคม 2564 
                     งวดที่ 6 จ านวน 1,874,700 บาท แผนส่งมอบ เดือน มีนาคม 2564 
                     งวดที่ 7 จ านวน 2,,249,640 บาท แผนส่งมอบ เดือน เมษายน 2564 
                     งวดที่ 8 จ านวน 2,499,600 บาท แผนส่งมอบ เดือน พฤษภาคม 2564 
                     คาดว่าจะขอขยายเงินกันเหลื่อมปี 2563 ถึง เดือน พฤษภาคม 2564 
           5. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
  นายจ าเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จ านวน 2 รายการ ดังนี้              
                     1. ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด 12 ยูนิต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  จ านวน 1 แห่ง 
อยู่ระหว่างส่งงานงวดที่ 4 (5 กุมภาพันธ์ 2564) คาดว่าจะตรวจรับภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 และผู้รับ
งานท าแผนการด าเนินงานที่เหลือดังนี้ งวดที่ 5-6 คาดการณ์การเบิกจ่ายภายใน มีนาคม 2564 งวดที่ 7 - 8 การ
เบิกจ่ายภายใน เมษายน 2564 งวดที่ 9-10 การเบิกจ่ายภายใน พฤษภาคม 2564   
                      2. ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วพร้อมป้าย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  จ านวน 1 แห่ง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ รอเบิกจ่ายงวดที่ 4  และส่งงานงวดสุดท้าย (1 กุมภาพันธ์ 2564) คาดว่าจะตรวจรับวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2564    
  6. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
  นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จ านวน ๑ รายการ ได้แก่ ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ 
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จ านวน 1 หลัง ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบงานงวดที่ 13 และงวดสุดท้าย พร้อมกัน ในวันที่ ๓ 
กุมภาพันธ์ 2564 (ซึ่งสัญญาโครงการจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ 16 ตุ ลาคม 
2563 โดยวิทยาลัยฯได้รับหนังสือขอขยายเวลาจากผู้รับจ้าง เนื่องจากรูปแบบรายการขัดแย้ง ท าให้ผู้รับจ้างต้องรอ
การแก้ไขรูปแบบรายการจากส านักสถาปัตยกรรม โดยวิทยาลัยฯ ได้หารือที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาออกไปได้ 43 วัน ท าให้สัญญาจ้าง
สิ้นสุดในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563) และขณะนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับหนังสือจากผู้รับจ้างในการขอสงวนสิทธิ์
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 โดยวิทยาลัยฯ ได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้ลดค่าปรับเป็นจ านวนทั้งสิ้น 16 วัน และต่อมาผู้
รับจ้างท าหนังสือขอสงวนสิทธิ์เรื่องแบบฝ้าเพดานห้องประชุมชั้น 2 เนื่องจากกระทบจากการปรับรูปแบบขัดแย้ง
ตอนต้น โดยวิทยาลัยฯ ได้หารือที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการ
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ดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้ ลดค่าปรับลงเป็นจ านวน 16 วัน และต่อมาผู้รับจ้างแจ้งว่าพบปัญหาระบบสุขาภิบาล
ภายนอกตัวอาคารไม่มีอยู่ในรูปแบบรายการ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วหากไม่ท าระบบดังกล่าวจะท าให้ไม่
สามารถตรวจรับงานงวดสุดท้ายได้ วิทยาลัยฯ จึงได้เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างก่อสร้าง
อาคารวิทยบริการ ที่ประชุมมีมติให้ตัดงานเครื่องเสียงห้องประชุมชั้น 2 ออก และจัดท าระบบสุขาภิบาลแทนท าให้
ผู้รับจ้างได้วันลดค่าปรับอีก 20 วัน รวมวันลดค่าปรับที่ผู้รับจ้างได้รับทั้งสิ้น 52 วัน)                     
                    7. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
  นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงิน
กันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จ านวน 1 รายการ ได้แก่รายการก่อสร้าง
อาคารบ้านพักพร้อมโรงจอดรถ จ านวน 1 แห่ง งวดที่ 4 , 5 และงวดที่ 6 (สุดท้าย) คาดว่าจะส่งมอบงานภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
  8. วิทยาลัยช่างศิลป 
  นายจรัญ หนองบัว ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยช่างศิลป จ านวน 1 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 กันยายน 2563 ต่อมาวิทยาลัยฯได้รับ
เอกสารจากบริษัท เรื่องขอชี้แจงเรื่องการแก้ไขชิ้นงาน วิทยาลัยฯ จึงเชิญคณะกรรมการประชุม 24 กันยายน 
2563 เพ่ือด าเนินการแจ้งบริษัทฯ แก้ไขชิ้นงานวันที่ 7 ตุลาคม 2563 และวิทยาลัยฯได้แจ้งเร่งรัดแก้ไขชิ้นงาน 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 3 อยู่ระหว่างบริษัทแก้ไขชิ้นงาน 
  9. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
  นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
  1. ปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 1 แห่ง ก่อหนี้แล้วเมื่อ
วันที่ 17 เมษายน 2563 ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานงวดที่ 3 ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  คาดว่าจะสามารถ
เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมีนาคม 2564 
  มติที่ประชุม 
  1. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างให้ด าเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่ก าหนดในสัญญา 
และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานให้เรียบร้อย 
  2. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการด าเนินการ ให้เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาและรายงาน
ผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป 

 5.2 ติดตามความกา้วหน้าในการเตรียมการจดัซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564) 
 นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเพ่ือให้การบริหาร
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้
ห น่ ว ย งาน ส าม ารถก่ อห นี้ ผู ก พั น และ เบิ ก จ่ าย งบ ป ระม าณ ได้ แ ล้ ว เส ร็ จทั น ภ าย ใน ปี งบ ป ระมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบน าเสนอความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์และ
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
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5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินใน
ระบบ GFMIS 

1. ส านักงานอธิการบดี
นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อ านวยการกองกลางได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ

จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้   
          ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 

 ก.1วิธีเฉพาะเจาะจง 
- กล่องเก็บอุปกรณ์แบบมีล้อเลื่อน อยู่ระหว่างส่งมอบ  

 ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding  
 - รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการอยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะแล้วรอลงนามสัญญา 
2. คณะศิลปศึกษา
นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ         

จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปศึกษา ดังนี้ 
 ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding 
- รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการอยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (9-18 

กุมภาพันธ์ 2564) 
3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์
รศ.จินตนา สายทองค า คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบ

ลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดังนี้ 
  ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
 ก.1วิธีเฉพาะเจาะจง 
 - โต๊ะหมู่บูชา (ชุดใหญ่) ไม้สัก อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
 ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding 
- รายการครุภัณฑ์  40 รายการอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ 9 

กุมภาพันธ์ 2564 
4. คณะศิลปวิจิตร
ผศ.ชยากร เรืองจ ารูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน

รายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะศิลปวิจิตร ดังนี้ 
 ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding 
- รายการครุภัณฑ์ 2 รายการอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างเข้ามาเซ็นสัญญา 

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และอยู่ระหว่างก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ TOR 
5. วิทยาลัยนาฏศิลป
นายกิตติ อัตถาผล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบ

ลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลป ดังนี้ 
       ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding 

- รายการครุภัณฑ์ 5 รายการอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบใน TOR 
6. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
นางกษมา  ประสงค์เจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ

จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ดังนี้ 

29



 
 

                    ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding 
                     - รายการครุภัณฑ์ 1 รายการท าสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 
2564            7. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
  นายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
ดังนี้ 
                    ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
                    ก.1วิธีเฉพาะเจาะจง 
                     - รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการอยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
                      - รายการครุภัณฑ์ส านักงาน 6 รายการอยู่ระหว่างขอเสนอราคา 
                    ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding 
                     - รายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรี 25 รายการอยู่ระหว่างท าประกาศเชิญชวนครั้งที่ 3 
                     - รายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรี 7 รายการอยู่ระหว่างท าประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 
                    8. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
  รศ.สมภพ เขียวมณี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ดังนี้ 
                    ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
                    ก.1วิธีเฉพาะเจาะจง 
                     - รถโฟล์คลิฟท์ ฟิลเลอร์ ใหม่ Diesel 2.5 Ton ไม่สามารถจัดซื้อได้เนื่องจากครุภัณฑ์ไม่มี
จ าหน่าย 
                    ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding 
                     - รายการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (มินิบัส) ขนาด 24 ที่นั่ง ประกาศผู้ชนะในวันที่  5 
กุมภาพันธ์ 2564 (รออุทธรณ์ 7 วันทาการ)  
                    9. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
  นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ดังนี้ 
                    ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
                    ก.1วิธีเฉพาะเจาะจง 
                     - รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 28 รายการอยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างและขอเสนอราคา 
                    ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding 
                     - รายการครุภัณฑ์ 56 รายการอยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา 
                     10. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
 นายจ าเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
ดังนี้ 
                     ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding 
                       - รายการครุภัณฑ์ 13 รายการอยู่ระหว่างวิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน ( 3 วัน) 
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                    11. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
  นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด  
จ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดังนี้ 
                   ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding 
                     - รายการครุภัณฑ์ 40 รายการอยู่ในขั้นตอนประกาศร่างและประกาศเชิญชวน (เนื่องจากมีการ
แก้ไข TOR ทาให้มีการประกาศร่างใหม่ ) 
                    12. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
  ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดังนี้ 
                   ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding 
                     - รายการครุภัณฑ์ 2 รายการอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 
                    13. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
  นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ดังนี้ 
                    ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding 
                     - รายการครุภัณฑ์ 19 รายการอยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา ยกเลิกประกาศเชิญชวน 
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ตอนนี้อยู้ขั้นตอนการกาหนดคุณลักษณะ TOR 
                    14. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
  นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
ดังนี้ 
                    ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
                    ก.1วิธีเฉพาะเจาะจง 
                     - จัดซื้อเครื่องปั๊มน้าพร้อมค่าติดตั้งและรื้อถอน ใช้เงินเหลือจ่าย  
                    15. วิทยาลัยช่างศิลป 
  นายจรัญ  หนองบัว ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง     
งบลงทนุรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยช่างศิลป ดังนี้ 
                    ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
                    ก.1วิธีเฉพาะเจาะจง 
                     - พัดลมตั้งโต๊ะใช้เงินเหลือจ่ายตามเอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองนโยบายและแผนที่      
วธ 08.1.02/19 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564  
 
                    5.2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว 
นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จอง
เงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบน าเสนอความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการ
และประมาณราคาต่อที่ประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
                    1. ส านักงานอธิการบดี 
                     นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อ านวยการกองกลาง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่
จองเงินในระบบ GFMIS ของส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 
                    ก. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ครบก าหนดส่งมอบแล้ว 
                     - รายการครุภัณฑ์ 2 รายการอยู่ระหว่างด าเนินงานตามสัญญาและอยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ  
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 ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
- รายการครุภัณฑ์ 3 รายการอยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญา และส่งมอบ 
2. คณะศิลปศึกษา
นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่าย

ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS ของคณะศิลปศึกษา ดังนี้ 
 ก. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ครบก าหนดส่งมอบแล้ว 
- รายการครุภัณฑ์ 10 รายการอยู่ระหว่างรอส่งของ    

 ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
- รายการครุภัณฑ์ 16 รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน
3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์
รศ.จินตนา สายทองค า คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่าย

ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS ของคณะศิลปนาฏดุริยางค ์ดังนี้ 
 ก. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ครบก าหนดส่งมอบแล้ว 
- รายการครุภัณฑ์ 2 รายการอยู่ระหว่างการจัดทาเอกสารส่งเบิก
4. คณะศิลปวิจิตร
ผศ.ชยากร เรืองจ ารูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตรได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่

จองเงินในระบบ GFMIS ของคณะศิลปวิจิตร ดังนี้ 
 ก. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ครบก าหนดส่งมอบแล้ว 
- รายการครุภัณฑ์ 9 รายการอยู่ระหว่างการเงินคณะฯ ตรวจเอกสารเบิกจ่าย 

 ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
- รายการครุภัณฑ์ 1 รายการอยู่ระหว่างการเงินคณะตรวจเอกสารเบิกจ่าย
5. วิทยาลัยนาฏศิลป
นายกิตติ อัตถาผล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่าย

ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปะ ดังนี้ 
 ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
- รายการครุภัณฑ์ 57 รายการจองเงินในระบบเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการรอส่งมอบครุภัณฑ์
6. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
นางกษมา  ประสงค์เจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน

การเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม ่ดังนี้ 
 ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
- รายการครุภัณฑ์ 21 รายการท าสัญญาแล้วอยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564
7. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
รศ.สมภพ เขียวมณี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ

เบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ดังนี้ 
 ก. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ครบก าหนดส่งมอบแล้ว 
- รายการครุภัณฑ์ 13 รายการอยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อย (จัดท าเอกสารเบิกจ่าย) 
 ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
- รายการครุภัณฑ์ 23 รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
8. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ

เบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ดังนี้ 
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                    ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
                     - รายการครุภัณฑ์ 6 รายการลงนามในสัญญาแล้ว (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา) 
                    9. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
                      นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่าย
ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ดังนี้ 
                    ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
                     - รายการครุภัณฑ์ 16 รายการท า PO แล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์ 
                    10. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
                     นายจ าเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ดังนี้ 
                    ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
                     - รายการครุภัณฑ์ 24 รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ 
                    11. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร ี
                    นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดังนี้ 
                   ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
                     - รายการครุภัณฑ์ 14 รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ 
                    12. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
                     ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดังนี้ 
                    ก. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ครบก าหนดส่งมอบแล้ว 
  - รายการครุภัณฑ์ 7 รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ 
                   ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
                     - รายการครุภัณฑ์ 21 รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ 
                   13. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
                    นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ดังนี้ 
                   ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
                     - รายการครุภัณฑ์ 20 รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ 
                   14. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
                    นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้า
ในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ดังนี้ 
                   ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
                     - รายการครุภัณฑ์ 2 รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ 
                    15. วิทยาลัยช่างศิลป 
                     นายจรัญ  หนองบัว ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่าย
ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS ของวิทยาลัยช่างศิลป ดังนี้ 
                    ก. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ครบก าหนดส่งมอบแล้ว 
                     - รายการครุภัณฑ์ 1 รายการอยู่ระหว่างส่งเบิกแล้ว 4 กุมภาพันธ์ 2564 
                    ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
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                     - รายการครุภัณฑ์ 1 รายการอยู่ระหว่างลงนามในสัญญาแล้ว/รอเอกสารจัดทาหลักผู้ขายเพ่ือวาง PO 
                    16. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
                     นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS ของวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชดังนี้ 
                    ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
                     - รายการครุภัณฑ์ 1 รายการอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ 
 
                    5.2.3 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)    
   1. ส านักงานอธิการบดี 
   นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อ านวยการกองกลาง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 
  1.ปรับปรุงศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 1,090,000 
บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญา 
                    2.ปรับปรุงพ้ืนที่ โดยรอบศาลพระภูมิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  (วังหน้า) จ านวน 1 งาน 
งบประมาณ 230,600 บาท (สองแสนสามหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) ใช้เงินเหลือจ่ายตามเอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ กองนโยบายและแผนที่ วธ 08.1.02/19 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 
  2. คณะศิลปศึกษา 
  นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ         
จัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปศึกษา ดังนี้ 
                     - ติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน อยู่ระหว่างประมาณการราคาโดยส านัก
สถาปัตยกรรม 
                     3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
  รศ.จินตนา สายทองค า คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบ
ลงทุนรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดังนี้ 
                   1. ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและ
ประมาณการราคา 
                    2. ติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการออกแบบ
สถาปัตยกรรม ความคืบหนา้ 80% อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความคืบหน้า 70 % 
  4. คณะศิลปวิจิตร 
  ผศ.ชยากร เรืองจ ารูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะศิลปวิจิตร ดังนี้ 
  1. ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ เครื่องเคลือบดินเผา 
อาคาร 7 ขั้น คณะศิลปวิจิตร จ านวน ๑ หลัง งบประมาณ 17,700,000 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  
ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ ออกแบบสถาปัตยกรรม 100% ออกแบบวิศวกรรมโยธา 100%
ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า 100 % อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้าง 100 % อยู่ระหว่างประมาณการราคา 90 % 
 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือท าฐานประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร จ านวน ๑ แห่ง งบประมาณ 
407,800 บาท (สี่แสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการอยู่ระหว่างก าหนดรายระเอียดและ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR) 
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  5. วิทยาลัยนาฏศิลป 
                      นายกิตติ อัตถาผล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบ
ลงทุนรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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 
  - ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ ไทย 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) อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน 
        
  7. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
  นายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช ดังนี้ 
                     - ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิงมงบประมาณทั้งสนิ้ 76,000,000 บาทตั้งงบประมาณปี 
2564 จานวน 15,200,000 บาทผูกพันงบประมาณปี 2565 จานวน 60,800,000 บาท อยู่ระหว่างรูปแบบ
รายการและประมาณการราคาจากสานักสถาปัตยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างก าหนดราคากลางท้องถิน่ 
                     - รายการปรับปรุงห้องสมุดอยู่ระหว่างท ารายงานขอซือ้ขอจ้าง 
                    8. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
  นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนที่ดิน และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด ดังนี้ 
                    - ก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทิศตะวันตก ลงนามในสัญญาแล้ว (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา) 
  10. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
  นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด  
จ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ดังนี้ 
                     - ก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล ได้รูปแบบรายการแล้วและได้ด าเนินการจัดส่งรูปแบบรายการ/
ประมาณราคา ปร.4-6 ให้สถาบันฯทราบแล้ว ตามหนังสือ ที่ วธ.0810/40 วันที่ 18 มกราคม 2564  
                     - อยู่ระหว่างด าเนินการประมาณราคากลางท้องถิ่นคาดเสร็จ สิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564  
                     - ได้ด าเนินการจัดท าแผน ให้สถาบันฯทราบแล้วทางไลน์เครือข่ายกองแผน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 
2564 ดังนี้  
1.รูปแบบรายการ(แบบก่อสร้าง) ได้รับ วันที่ 13 มกราคม 2564  
2.ประมาณราคา ปร.4-6 ได้รับ วันที่ 13 มกราคม 2564 
3.ประมาณราคาท้องถิ่น คาดว่าได้ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564  
4.กาหนดรายละเอียด TOR คาดกาหนด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 
5.ประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง คาดประกาศ วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2564 
6.คาดลงนามสัญญาวันที่ 31 มีนาคม 2564  
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7.ระยะเวลาดาเนินการส่งมอบงาน จานวน 480 วัน  
8.กาหนดการแบ่งงวดงาน จานวน 14 งวด           
  11. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
  นายจ าเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
ดังนี้ 
           1. ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร  4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งงบประมาณปี 2564  จ านวน 14,000,000  บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 
จ านวน 56,000,000  บาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ 
                    2. ปรับปรุงสนามหน้าเวทีกลางแจ้งใช้เงินเหลือจ่ายตามเอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์         
กองนโยบายและแผนที่ วธ 0801.02/739 ลงวันที่ 29 ธ.ค.2563  
  12. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
  นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด  
จ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดังนี้ 
  - รายการก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชุบศร 
อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีรวมงบประมาณทั้งสิ้น 69,300,000 บาทตั้ งงบประมาณ ปี 2564 จ านวน  
13,860,000 บาทผูกพันงบประมาณปี 2565 จ านวน  55 ,440,000 บาท อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบ
รายการและประมาณการราคาจากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร 
ขั้นตอน ก. อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ ก.1ออกแบบสถาปัตยกรรม  ความคืบหน้า 80% ก.2ออกแบบ
วิศวกรรมโยธา  ความคืบหน้ า 80%  ก.3ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้ า (งานระบบ) ความคืบหน้ า 80%                                               
ขั้นตอน ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้าง ความคืบหน้า 80 %                                         
ขั้นตอน ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความคืบหน้า 80 % คาดว่าจ าด าเนินการประกาศประกวดราคาได้เดือน 
มกราคม 2564                      
  13. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
  ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดังนี้ 
                     1.ก่อสร้างทางเดินเท้าและโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรด้านหลังอาคารเรียน 1     
ท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว 
                     2.ปรับปรุงซ่อมแซมประตูด้านหน้าวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว                   
  14. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
  นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ดังนี้                
  - ตกแต่งอาคารวิทยบริการและครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จ านวน ๑ หลัง 
งบประมาณ 9,780,000 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการพร้อม BOQ จากกรม
ศิลปากรเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดท าราคาท้องถิ่นจากส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง แต่ในขณะ
ที่จัดท าราคาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุงได้ตรวจพบว่ารูปแบบรายการตกแต่ง
อาคารวิทยบริการ วนศ. พัทลุง มีหลายรายการเกิดการซ้ าซ้อนกับโครงการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยฯ จึงได้
ส่งหนังสือแจ้งขอปรับแก้ไขรูปแบบรายการที่ซ้ าซ้อนกันไปยังส านักสถาปัตยกรรมเพ่ือแก้ไขรูปแบบรายการ 
  - ก่อสร้างอาคารเรียนพ้ืนบ้าน (เรินโนรา หนังลุง) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จ านวน ๑ หลัง 
งบประมาณ 9,850,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
จัดท าประมาณการราคาจากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้าร้อยละ 10 
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  15. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
  นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนและรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบุรี ดังนี้ 
    1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ ดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จ านวน 1 
หลัง งบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดท าประมาณ
การราคา จากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 60 
    2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จ านวน ๑ หลัง 
งบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดท าประมาณการ
ราคา จากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 60 
  3. ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ววิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จ านวน ๑ แห่ง งบประมาณ 
2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ
ราคากลางท้องถิ่นจากผู้มีอ านาจอนุมัต ิ
  16. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
  นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา ดังนี้ 
  - ปรับปรุงหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 6,500,000 
บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ขณะนี้ รูปแบบรายการและประมาณการราคาจากส านักสถาปัตยกรรมเสร็จ
เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างก าหนดราคากลางท้องถิ่น อยู่ระหว่างปรับแก้รายการ ปริมาณงานและราคา BOQ 
(คณะกรรมการนัดประชุม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564)     
  17. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
  นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ดังนี้ 
  - ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จ านวน ๑ หลัง งบประมาณ 
6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณราคา จากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร 
ความก้าวหน้า 95 % 
  - ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  จ านวน ๑ หลัง งบประมาณ 
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณราคา จากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร 
ความก้าวหน้า 96 %                     
  18. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
  นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช ดังนี้ 
  - ปรับปรุงและต่อเติมอาคารประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน ๑ หลัง 
งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) 

ก. อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการโดยสานักสถาปัตยกรรม 100% ก.1 ออกแบบ
สถาปัตยกรรม 100% ก.2 ออกแบบวิศกรรมโยธา 100 % ก.3 ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) 100 % 

ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้างโดยสานักสถาปัตยกรรม 100%               
ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสานักสถาปัตยกรรม 100% 
ง. อยู่ระหว่างด าเนินการรออธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและประมาณการราคา 
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  - ปรับปรุงป้อมยามและต่อเติมห้องจ าหน่ายผลงานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  

ก. อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการโดยสานักสถาปัตยกรรม 100% ก.1 ออกแบบ
สถาปัตยกรรม 100% ก.2 ออกแบบวิศกรรมโยธา 100 % ก.3 ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) 100 %  

ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้างโดยสานักสถาปัตยกรรม 100% 
ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสานักสถาปัตยกรรม 100% 
ง. อยู่ระหว่างด าเนินการรออธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและประมาณการราคา  

 
5.2.4 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการผูกพันเดิม) 
1. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
นางกษมา  ประสงค์เจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ

จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
ดังนี้                     

- ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 27,000,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) ส่งงมอบงานตรวจรับงานงวดที่ 1 
เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างงวดที่ 2 คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
2564 ปัญหาและอุปสรรค: เนื่องจากมีการปรับแบบ และปรับเพิ่ม-ลด งวดเงิน แก้ไขสัญญาท าให้มีการปรับลดงวด
ที่ 1 เป็นเงิน 288,688 บาท (เดิม 1,890,000 ปรับลดเป็น 1,601,312 บาท) 

2. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
นายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ

จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฎศิลป
นครศรีธรรมราช ดังนี้ 
                     - รายการก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย 5 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต าบลท่าเรือ 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชรวม งบประมาณท้ังสิ้น 95,888,900 บาท 
งบประมาณปี 2562 จานวน 21,000,000 บาทงบประมาณปี 2563 จานวน 19,896,900 บาท 
ต้ังงบประมาณปี 2564 จานวน 54,992,000บาท ด าเนินการเบิกจ่ายเงินถึงงวดที่ 16 เรียบร้อยแล้วขณะนี้ผู้
รับจ้างก าลังดาเนินการงวดที่ 17 (งวดสุดท้าย) คาดว่าน่าจะส่งมอบงานงวดที่ 17 ได้ประมาณปลายเดือนมกราคม 
2564 (งวดสุดท้าย) ในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564 
                     3. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้า
งงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี ดังนี้ 
                     - ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรีรวมงบประมาณทั้งสิ้น 58,000,000  บาทงบประมาณปี 2563 จ านวน 11,600,000 บาทตั้ง
งบประมาณปี 2564  จ านวน 34,840,000 บาทผูกพันงบประมาณปี 2565 จ านวน 11,560,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว (งวดที่ 2) การก่อสร้างจริงมีงานลดคิดเป็นเงินทั้งสิ้น  293,106.69 บาท รอส่งมอบงาน งวดที่ 5 รอ
เบิกจ่ายงวดที่ 3และ 4 
                    4. วิทยาลัยช่างศิลปะสุพรรณบุรี 
                     นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ดังนี้ 
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                     - ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ต าบลรั้วใหญ่ อ าเภอ
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีรวมงบประมาณทั้งสิ้น 43,000,000 บาท งบประมาณปี 2563 จ านวน 
8,600,000 บาทตั้งงบประมาณปี 2564  จ านวน 34,400,000 บาท ส่งเบิกจ่ายงวดที่ 6 วันที่ 29 มกราคม
2564 เรียบร้อยแล้ว  
                    มติที่ประชุม  
                     1. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณค่าครุภัณฑ์ให้
เป็นไปตามมาตรการที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก าหนด   
                     2. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เร่งติดตามการจัดท ารูปแบบรายการและประมาณราคาจากส านักสถาปัตยกรรม         
กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนที่เป็นผู้จัดท ารูปแบบรายการและประมาณราคาให้เสร็จสิ้น พร้อมจัดซื้อจัดจ้างได้
โดยเร็ว 
                     3. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการด าเนินการ ให้เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาและรายงาน
ผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป 
 
                    5.3 สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล  
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564)  
                    สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 68,337,900 
บาท (หกสิบแปดล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น ค่าจัดการเรียนการสอนจานวน 
39 ,855 ,100 บาท (สามสิบเก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าหนังสือเรียนจานวน 
12,040,500 บาท (สิบสองล้านสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ค่าอุปกรณ์การเรียนจานวน 3,529,500 บาท (สามล้าน
ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ค่าเครื่องแบบนักเรียนจานวน 5,578,700 บาท (ห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น
แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน 7 ,334,100 บาท (เจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสี่
พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 8 ก.พ.2564 ในภาพรวมจานวน 16 ,525,090.89 บาท       
(สิบหกล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันเก้าสิบบาทแปดสิบเก้าสตางค์) แบ่งเป็นผลการเบิกจ่ายค่าจัดการเรียนการสอน
จานวน 11,993,369.31 บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) 
ค่าหนังสือเรียนจานวน 2 ,562,650.58 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบแปด
สตางค์) ค่าอุปกรณ์การเรียนจานวน 1,413,420 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และ
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจานวน 555 ,651 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยมี
รายละเอียดผลการเบิกจ่ายแยกตามหน่วยงานในสังกัด ดังรายละเอียด ดังนี้              
                    ๑. วิทยาลัยนาฏศิลป ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 4,786,677.00 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน 1,001,449.50 บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 3,083,177.61 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 702,049.89 บาท  
  2. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ไดร้ับงบประมาณทั้งสิ้น 2,396,254.00 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 1,716,690.03 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 679,563.97 บาท  
  3. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,634,942.00 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน 60,000.00 บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 859,616.94 บาท 
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       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 715,325.06 บาท  
  4. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,698,765.00 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน 16,050.00 บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 902,427.02 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 780,287.98 บาท  
  5. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,692,463.88 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 1,285,203.31 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 407,260.57 บาท  
  6. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,646,935.00 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 1,073,252.00 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 573,683.00 บาท  
  7. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,743,980.00 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 1,363,104.35 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 380,875.65 บาท  
  8. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,347,579.00 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 835,912.53 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 511,666.47 บาท  
  9. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,632,965.00 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 1,046,787.99 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 586,177.01 บาท  
  10. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้รับงบประมาณทัง้สิ้น 2,282,221.00 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 1,220,227.00 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 1,061,994.00 บาท  
  ๑1. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,706,432.20 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน 26,750.00 บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 885,198.40 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 794,483.80 บาท  
  12. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,068,907.00 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 687,326.34 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 381,580.66 บาท  
  ๑3. วิทยาลัยช่างศิลป ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,601,296.20 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน 32,218.20 บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 762,887.79 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 806,190.21 บาท  
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  ๑4. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 618,247.00 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน 8,805.03 บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 338,992.54 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 270,449.43 บาท  
  ๑5. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 740,557.30 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 436,787.04 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 303,770.26 บาท  
  ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า 
  1. งบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564) ในภาพรวมของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ทั้งสิ้น 33,491,100.00 บาท  
  2. ผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564) ในภาพรวมของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้งสิ้น 16,525,090.89 บาท  
  3. งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 15,820,736.38 บาท  
 
  มติที่ประชุม 
                     ๑. รับทราบผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล  
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานของหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง   
  2. เร่งรัดให้หน่วยงานที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าจัดการ
เรียนการสอน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แล้วแต่ยังไม่จองเงินในระบบ หรือหน่วยงานที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เร่งด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างและจองเงินในระบบให้เสร็จสิ้น  
   
                   5.4 ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
                    นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามผลการเบิกจ่ าย
งบประมาณค่าสาธารณูปโภค ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เดือน ตุลาคม ถึง เดือนมกราคม 
2564 โดยฝ่ายติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน ได้ก าหนดรูปแบบการติดตามผลการเบิกจ่ายค่า
สาธารณูปโภคจ าแนกแหล่งที่มาของงบประมาณท่ีน ามาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย 

1) งบด าเนินงาน 
2) งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฯ รายการค่าจัดการ

เรียนการสอน 
3) เงินรายได้ร้อยละ 5 ของวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติและร้อยละ 20 จากรายรับค่าหอพัก 
4) วงเงินเหลือจ่ายที่สถาบันฯจัดสรรเพิ่มเติมโดยให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งรายงานผลการเบิก

จ่ายเงินรายได้ทุกสิ้นเดือน โดยผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ณ เดือน ตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ของ
ทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีดังนี้
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 ท่ีจัดสรร  ท่ีเบิกจ่าย  ท่ีจัดสรร  ท่ีเบิกจ่าย  ท่ีจัดสรร  ท่ีเบิกจ่าย  ท่ีจัดสรร  ท่ีเบิกจ่าย

1 ส านักงานอธิการบดี 3,498,000.00 2,125,477.27 - - - - 2,005,443.00 216,891.13 5,503,443.00 2,342,368.40 42.56 3,161,074.60

2 คณะศิลปศึกษา 6,000.00 3,995.10 - - - - 1,800,000.00 0 1,806,000.00 3,995.10 0.22 1,802,004.90

3 คณะศิลปนาฎดุริยางค์ 6,000.00 2,889.00 - - - - 164,473.00 0 170,473.00 2,889.00 1.69 167,584.00

4 คณะศิลปวิจติร 6,000.00 3,877 - - - - 195,720.00 6,509.19 201,720.00 10,386.57 5.15 191,333.43

5 วิทยาลัยนาฎศิลป 293,160.00 8,980.24 972,360.00 813,281.10 - - 1,536,200.00 461,101.39 2,801,720.00 1,283,362.73 45.81 1,518,357.27

6 วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ 100,900.00 61,681.43 344,370.00 271,967.92 323,454.00 323,453.51 207,238.00 140,328.23 975,962.00 797,431.09 81.71 178,530.91

7 วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช 108,570.00 0 295,530.00         226,856.67 - - 261,305.00 0 665,405.00 226,856.67 34.09 438,548.33

8 วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง 111,600.00 70,504.71 333,210.00 330,482.02 - - 728,510.00 104,112.14 1,173,320.00 505,098.87 43.05 668,221.13

9 วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัย 158,240.00 155,613.50 344,205.00 341,486.93 - - 430,295.00 185,417.36 932,740.00 682,517.79 73.17 250,222.21

10 วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธ์ุ 143,120.00 91,430.89 325,125.00 304,898.35 - - 1,120,327.75 276,465.03 1,588,572.75 672,794.27 42.35 915,778.48

11 วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด 126,740.00 110,931.10 96,500.00 0 - - 756,480.00 168,297.81 979,720.00 279,228.91 28.50 700,491.09

12 วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี 143,120.00 111,995.70 287,325.00        269,048.53 - - 949,425.00 155,754.38 1,379,870.00 536,798.61 38.90 843,071.39

13 วิทยาลัยนาฎศิลปจนัทบุรี 149,950.00 149,644.46 315,675.00 305,703.99 - - 1,609,025.00 134,820.58 2,074,650.00 590,169.03 28.45 1,484,480.97

14 วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง 195,300.00 132,829.77 432,285.00 0 - - 1,002,486.00 616,034.64 1,630,071.00 748,864.41 45.94 881,206.59

15 วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี 109,300.00 106,745.35 332,430.00 134,989.03 - - 443,870.00 199,703.50 885,600.00 441,437.88 49.85 444,162.12

16 วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา 109,300.00 98,744.48 211,080.00 198,049.34 - - 312,340.00 129,892.40 632,720.00 426,686.22 67.44 206,033.78

17 วิทยาลัยช่างศิลป 253,790.00 210,283.06 361,770.00 200,501.13 - - 248,202.00 245,955.57 863,762.00 656,739.76 76.03 207,022.24

18 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 78,750.00 51,173.33 93,930.00 85,668.48 - - 88,075.00 11,235.00 260,755.00 148,076.81 56.79 112,678.19

19 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 78,750.00 78,750.00 74,400.00 58,755.74 - - 69,158.00 0 222,308.00 137,505.74 61.85 84,802.26

รวม 5,676,590.00 3,575,546.77 4,820,195.00 3,541,689.23 323,454.00 323,453.51 13,928,572.75 3,052,518.35 24,748,811.75 10,493,207.86 42.40                14,255,603.89

งบดาเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ(%) 

 ผลการเบิกจา่ย

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2564

หน่วยงานลาดับ

รวมค่า

สาธารณูปโภค

ท้ังส้ิน (บาท)

รวมเบิกจ่าย

ต้ังแต่ 

ต.ค.63 -ม.ค..64

เป็นเงินท้ังส้ิน

©ค่า

สาธารณูปโภค

คงเหลือ

งบอุดหนุน 

ร้อยละ 30 ของค่า

จัดการเรียนการสอน

งบอุดหนุน

(จัดสรรเพ่ิม)

งบดาเนินงาน งบอุดหนุน 

ร้อยละ 30 ของค่า

จัดการเรียนการสอน

งบอุดหนุน

(จัดสรรเพ่ิม)

เงินรายได้ ท่ีสภา

อนุมัติ

เงินรายได้ ท่ีสภา

อนุมัติ
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                     ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า 
  - มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม 
2563 - เดือนมกราคม 2564 สูงเกิน 50 % ทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน ดังนี้ 
                     1. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ทั้งสิ้น 975,962.00 บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมกราคม 2564 จ านวน
797,431.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.71 % 
                     2. วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัย ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ทั้งสิ้น 932,740.00 บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมกราคม 2564 จ านวน 

682,517.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.17 % 
                     3. วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ทั้งสิ้น 632,720.00 บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมกราคม 2564 
จ านวน 426,686.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.44 % 
                     4. วิทยาลัยช่างศิลป ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งสิ้น 
863 ,762.00 บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมกราคม 2564 จ านวน 

656,739.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.03 % 
                     5. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ทั้งสิ้น 260,755.00 บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมกราคม 2564 จ านวน 

148,076.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.79 % 
                     6. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ทั้งสิ้น 222,308.00 บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมกราคม 2564 
จ านวน 137,505.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.85 % 
 
                     มติที่ประชุม  
                     1.ให้หน่วยงานในสังกัดเร่งเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ให้ครบจากแหล่งงบประมาณทั้ง 
3 แหล่งงบประมาณ ได้แก่ งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน และเงินรายได้ 
                     2. หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเกินกว่าร้อยละ 50 ให้ควบคุมการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคอย่างเคร่งครัด 
 
                   5.5 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                    นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามการเบิกจ่ายเงินรายได้
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ ตุลาคม 2563 ถึง เดือน
มกราคม 2564 โดยแสดง ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ดังนี้ 
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ล าดับ

ท่ี
หน่วยงาน

1

กรอบวงเงิน

ท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติ 

(บาท)

2

ผลการจดัเก็บรายได้

3

ผลต่าง 

มากกว่า/น้อยกว่า

(2-1=3)

4

จดัเก็บได้ร้อย

ละ (%)

(2/1)*100 = 4

5

แผนการเบิกจา่ย (บาท)

ต.ค.63 - ม.ค.64

6

ผลการเบิกจา่ย (บาท)

ต.ค.63 - ม.ค.64

7

คิดเป็นร้อยละ (%)ผลการ

เบิกจา่ยกรอบวงเงิน

ท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติ

(6/1)*100 = 7

8

คิดเป็นร้อยละ (%)

 แผนการเบิกจา่ย

(6/5)*100 = 8

9

งบประมาณคงเหลือ 

(บาท)

(1-6=9)

10

คิดเป็นร้อยละ (%)

งบประมาณคงเหลือ

9/1)*100 = 10

1 ส านักงานอธิการบดี 15,832,010.00        5,410,832.91         -10,421,177.09 34.18           4,206,036.00          3,269,476.53 20.65                        77.73                 12,562,533.47       79.35

2 คณะศิลปศึกษา 13,128,950.00        6,372,576.00         -6,756,374.00 48.54           4,462,400.00          2,330,617.14        17.75                        52.23                 10,798,332.86       82.25

3 คณะศิลปวิจติร 3,914,400.00          1,014,693.00         -2,899,707.00 25.92           790,400.00                        284,554.92 7.27                          36.00                 3,629,845.08         92.73

4 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 3,289,450.00          644,200.00 -2,645,250.00 19.58           1,158,500.00          627,450.00           19.07                        54.16                 2,662,000.00         80.93

5 วิทยาลัยนาฏศิลป 14,722,575.00        4,482,731.67         -10,239,843.33 30.45           5,042,274.00          2,902,324.95        19.71                        57.56                 11,820,250.05       80.29

6 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 4,144,750.00          1,323,075.00 -2,821,675.00 31.92           1,358,040.00          677,346.70           16.34                        49.88                 3,467,403.30         83.66

7 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 5,226,100.00          617,580.00 -4,608,520.00 11.82           1,243,600.00          521,224.77           9.97                          41.91                 4,704,875.23         90.03

8 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 3,642,550.00          1,069,967.00         -2,572,583.00 29.37           865,770.00             626,870.81 17.21                        72.41                 3,015,679.19         82.79

9 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 5,565,900.00          933,553.75           -4,632,346.25 16.77           2,075,635.00          1,594,762.61        28.65                        76.83                 3,971,137.39         71.35

10 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 5,609,500.00          1,308,191.60 -4,301,308.40 23.32           1,524,910.97          685,873.25 12.23                        44.98                 4,923,626.75         87.77

11 วิทยาลัยนาฏศิลปจนัทบุรี 5,895,300.00          379,522.69           -5,515,777.31 6.44             1,689,948.00          544,459.03           9.24                          32.22                 5,350,840.97         90.76

12 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 7,130,234.00          394,532.00           -6,735,702.00 5.53             2,200,860.00          1,141,404.86        16.01                        51.86                 5,988,829.14         83.99

13 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ 7,848,675.00          2,508,600.00         -5,340,075.00 31.96           2,153,514.00          1,562,668.38 19.91                        72.56                 6,286,006.62         80.09

14 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 7,024,860.00          1,619,777.12         -5,405,082.88 23.06           2,182,060.00          1,286,966.68 18.32                        58.98                 5,737,893.32         81.68

15 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 4,877,400.00          1,150,776.60         -3,726,623.40 23.59           1,612,850.00          1,034,549.73        21.21                        64.14                 3,842,850.27         78.79

16 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 3,585,300.00          377,095.00           -3,208,205.00 10.52           915,035.00             555,670.00           15.50                        60.73                 3,029,630.00         84.50

17 วิทยาลัยช่างศิลป 3,102,525.00          850,678.00           -2,251,847.00 27.42           1,085,642.00          566,066.32           18.25                        52.14                 2,536,458.68         81.75

18 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 1,333,100.00          85,500.00             -1,247,600.00 6.41             276,980.00             96,009.21             7.20                          34.66                 1,237,090.79         92.80

19 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 423,162.00             175,281.86           -247,880.14 41.42           50,250.00 43,547.61 10.29                        86.66                 379,614.39            89.71

116,296,741.00      30,719,164.20       85,577,576.80-     26.41 34,894,704.97        20,351,843.50       17.50 58.32                 95,944,897.50       82.50

                                      3. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันท่ี 31 มกราคม 2564 ท้ังส้ิน  20,351,843.50  บาท   คิดเป็นร้อยละ 58.32 เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2564

รวมท้ังส้ิน

ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2564

                           จากตรางดังกล่าวข้างต้น พบว่า  1. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ วันท่ี 31 มกราคม 2564 ได้ท้ังส้ิน  30,719,164.20  บาท คิดเป็นร้อยละ  26.41

                                                  2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันท่ี 31 มกราคม 2564 ท้ังส้ิน   20,351,843.50  บาท   คิดเป็นร้อยละ 17.50 เปรียบเทียบกับกรอบวงเงินท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติ
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                    - ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต่ ณ ตุลาคม 2563    
ถึง เดือนมกราคม 2564 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติ 
                    - การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ ตุลาคม 2563      
ถึง เดือนมกราคม 2564 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติ 
                    - การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ ตุลาคม 2563      
ถึง เดือนมกราคม 2564 เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี 2564 โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินรายได้         
ของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
                     1. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ ตุลาคม 2563 ถึง เดือนมกราคม 2564 ทั้งสิ้น 
30,719,164.20 บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทยี่สิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 
26.41 ของกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ 
                     2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ ตุลาคม 2563 ถึง เดือนมกราคม 2564 ทั้งสิ้น 
20,351,843.50 บาท (ยี่สิบล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามแปดร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 
58.32 จากแผนการเบิกใช้จ่ายเงินรายได้ในภาพรวม ช่วงเดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือนมกราคม 2564 
                     3. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ตุลาคม 2563 ถึง เดือนมกราคม 2564 ทั้งสิ้น 
20,351,843.50 บาท (ยี่สิบล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามแปดร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 
17.50 จากกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ 
 
                    มติที่ประชุม ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายเงินรายได้ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้
ก าหนด 
 
   
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)    
   

 - ไม่มี -  
     เลิกประชุม  เวลา 20.00 น. 
 
 
      นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน    ผู้สรุปการประชุม 
                                                         นายวิชิต   เพ็ชรดี              ผู้ตรวจสรุปการประชมุ 
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ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 

- ไม่มี -  
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอในที่ประชุมทราบ 
 4.1 การอนุมัตเิงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 
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การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 

 ตามหนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว65  ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564  แจ้งการอนุมัติ
เงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4  ซึ่ ง ส า นั ก
งบประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส าหรับใช้จ่ายหรือก่อหนี้
ผูกพันในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 โดยหน่วยรับงบประมาณไม่ต้องยื่นค าขออนุมัติเงินจัดสรร ดังนี้ 

1. งบประมาณรายจ่ายในลักษณะงบลงทุน ไม่ว่าจะเบิกจ่ายในงบรายจ่ายใด ที่เป็นรายการปีเดียว 
จัดสรรให้เพียงพอส าหรับใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 3 

2. งบประมาณรายจ่าย ส าหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ทั้งท่ีมีรายการก่อหนี้ผูกพันเดิม  
และรายการก่อหนี้ผูกพันใหม่ที่เริ่มต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดสรรให้ตามความจ าเป็นที่จะต้องจ่ายตาม
ภาระผูกพัน ในไตรมาสที่ 3  

3. งบประมาณรายจ่ายนอกเหนือจากกรณีตาม ข้อ 1 และข้อ 2 จัดสรรให้ตามความจ าเป็นที่จะต้องใช้ 
จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน แต่ไม่เกินร้อยละ 75 ของเงินงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงาน  

4. กรณีท่ีหน่วยรับงบประมาณมีความจ าเป็นต้องขอรับอนุมัติเงินจัดสรรเกินกว่าที่ก าหนด ในข้อ 1 - 3  
ให้ยื่นค าขออนุมัติเงินจัดสรรต่อส านักงบประมาณโดยต้องแสดงความพร้อมในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาเป็นกรณีไป 

ทั้งนี้ การอนุมัติเงินจัดสรรตามข้อ 1 ถึง ข้อ 4 ส านักงบประมาณจะน าผลการปฏิบัติงานและผลการ 
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 มาประกอบการพิจารณา  

5. เมื่อได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว กรณีเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ต้องด าเนินการหรือเบิกจ่ายโดย 
ส านักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งด าเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังส านักงานในส่วนภูมิภาค
โดยเร็วอย่างช้าภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร 

6. งบประมาณรายจ่ายส่วนที่เหลือจากที่อนุมัติเงินจัดสรรตามข้อ 1-4 ส านักงบประมาณจะพิจารณา 
อนุมัติเงินจัดสรรให้หน่วยงานรับงบประมาณก่อนสิ้นไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมต่อไป   รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอในที่ประชุมทราบ 
 4.2 สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564) 
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เบกิจา่ย 

รอ้ยละการเบกิจา่ย

เทยีบงบประมาณ

ตาม พรบ. (งบที่

ไดร้บัจดัสรร)

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 814,072,500.00           464,021,325.00       57.00 407,036,400.00       50.00 9,646,031.27           344,628,502.53   42.33 119,392,822.47       14.67 62,407,897.47         7.67

งบบคุลากร 588,503,900.00                 294,084,900.00             49.97 -                                 289,190,483.52        49.14 4,894,416.48                 0.83

งบด าเนนิงาน 40,805,700.00                   26,091,900.00               63.94 5,739,227.82                 16,303,673.11          39.95 9,788,226.89                 23.99

งบอดุหนนุ 103,312,900.00                 45,209,400.00               43.76 795,701.45                    28,458,782.67          27.55 16,750,617.33               16.21

งบรายจา่ยอืน่ 81,450,000.00                   41,650,200.00               51.14 3,111,102.00                 10,675,563.23          13.11 30,974,636.77               38.03

รายจา่ยลงทนุ 488,108,700.00           219,648,915.00       45.00 359,168,900.00       73.58 88,121,139.85         111,794,564.63   22.90 107,854,350.37       22.10 247,374,335.37       50.68

- ครภุณัฑ์ 152,137,100.00                 152,137,100.00             100.00 59,847,439.85               43,284,152.46          28.45 108,852,947.54             71.55

- ทีด่นิส ิง่กอ่สรา้ง 335,971,600.00                 207,031,800.00             61.62 28,273,700.00               68,510,412.17          20.39 138,521,387.83             41.23

รวม 1,302,181,200.00        703,177,848.00       54.00 766,205,300.00       58.84   97,767,171.12         456,423,067.16   35.05 246,754,780.84       18.95 309,782,232.84       23.79

สรปุผลการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(ขอ้มลูจากระบบ GFMIS ณ วนัที ่12 มนีาคม 2564)

งบรายจา่ย

งบประมาณตาม พรบ.

งบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

(งบทีไ่ดร้บัจดัสรร)

เป้าหมายตามมาตรการการคลงั

ดา้นการใชจ้า่ยภาครฐั สะสมถงึ

ไตรมาสที ่2 

(ต.ค.63-ม.ีค.64)

แผนการเบกิจา่ยงบประมาณประจ าปี

 พ.ศ. 2564  ของสถาบนับณัฑติ

พฒันศลิป์  สะสมถงึไตรมาสที ่2 

(ต.ค.63-ม.ีค.64)

PO 

 12 ม.ีค.64

ยอดเบกิจา่ย ณ 12 ม.ีค.64

ผลตา่งระหวา่งเป้าหมายตาม

มาตรการฯ และยอดเบกิจา่ยปจัจบุนั

ผลตา่งระหวา่งแผนการเบกิจา่ยฯ

และยอดเบกิจา่ยปจัจบุนั
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอในที่ประชุมทราบ 
 4.3 ล ำดับผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูล
กำรเบิกจ่ำยจำกระบบ GFMIS ณ วันที่ 12 มีนำคม 2564) 
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ล ำดบัที่ หนว่ยงำน

งบประมำณสทุธิ

หลงัโอน

เปลีย่นแปลง (บำท)

ผลกำรเบกิจำ่ยจำก

ระบบ GFMIS ณ วนัที่

 12 ม.ีค.2564

ผลกำรเบกิจำ่ย

เทยีบงบประมำณ

สทุธ ิ(รอ้ยละ)

1 วชศ.           1,589,405.00             1,152,383.81 72.50

2 วนศ.จันทบรุี          22,150,453.00           15,806,087.00 71.36

3 วนศ.นครศรธีรรมราช          74,276,400.00           52,408,718.86 70.56

4 วชศ.สพุรรณบรุี          19,608,520.00             6,570,022.00 33.51

5 วนศ.รอ้ยเอ็ด          15,295,600.00             4,944,400.00 32.33

6 วนศ.เชยีงใหม่          11,984,480.00             3,778,400.00 31.53

7 วนศ.นครราชสมีา          10,739,100.00             2,559,100.00 23.83

8 วชศ.นครศรธีรรมราช           3,674,200.00               874,150.00 23.79

9 วนศ.ลพบรุี          42,554,748.00             5,576,521.31 13.10

10 ส านักงานอธกิารบดี          28,728,052.00             3,760,970.35 13.09

11 วนศ.กาฬสนิธุ์          22,508,221.00             2,892,100.00 12.85

12 วนศ.อา่งทอง           6,808,952.00               803,000.00 11.79

13 วนศ.สโุขทัย          20,385,280.00             2,281,485.00 11.19

14 คณะศลิปวจิติร          22,408,980.00             2,270,091.11 10.13

15 วนศ.พัทลงุ          23,080,972.00             1,420,460.00 6.15

16 วนศ.สพุรรณบรุี          24,343,500.00             1,132,000.00 4.65

17 วนศ.          48,325,661.00             2,246,606.39 4.65

18 คณะศลิปศกึษา          21,918,774.00               727,268.80 3.32

19 คณะศลิปนาฏดรุยิางค์          18,610,300.00               590,800.00 3.17

    438,991,598.00      111,794,564.63 25.47ผลรวมท ัง้หมด

ล ำดบัผลกำรเบกิจำ่ยงบลงทุนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

(ขอ้มลูจำกระบบ GFMIS ณ วนัที ่12 ม.ีค.2564)
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 5.1 ติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูลการ
เบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564) 
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หนว่ยงาน/

สถานศกึษา 
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รายการงบลงทุน •(6)
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 ‘
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 งบประมาฯ
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(บาท) (9)
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ปี
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ศ

เช
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ช
ว
น
ท
ัว่
ไ
ป

เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่ง

นามในใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง

ชือ่คูส่ญัญา

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง

จ านวนเงนิตามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง

จ านวน

งวดงาน

ตามสญัญา

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง

จ านวนเงนิตามงวดงานที่

ระบใุนสญัญา / ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน / สง่มอบ

ครุภณัฑ(์ตามจรงิ)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ)

 มลูคา่ PO ท ัง้ใบ (บาท)

 ณ 12 ม.ีค.64

 มลูคา่ PO 

คงเหลอื ณ 12 

ม.ีค.64

 ยอดเบกิจา่ย  

ณ 12 ม.ีค.64

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด 

8 ก.พ.2564

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด 

12 ม.ีค.2564

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

จอแอลอดีฉีำยภำพ  ขนำด 4X9 เมตร  พรอ้ม
ระบบเสยีง สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์  ต ำบล

ศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวดันครปฐม

1 ชดุ       8,700,000 P
ระหวำ่งด ำเนนิกำรจัดท ำรำยละเอยีดคณุลกัษณะเฉพำะ

ครุภัณฑ ์

(ครัง้ที ่2)
ระหวำ่งประชำพจิำรณ์ TOR ครัง้ที ่2 (วนัที ่16-18 ม.ีค.64)

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

ระบบแสงไฟเวทแีบบโคม LED  และเครือ่ง
ควบคมุแสง  สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์  ต ำบล

ศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวดันครปฐม

1 ชดุ       2,641,400 P
สญัญำซือ้

ขำยเลขที ่

6/2564
9 ธ.ค.63

บจก.อะคสูตคิ 

แอนด ์ไลทต์ิง้ ซสิ

เต็ม (ประเทศไทย)

9 ธ.ค.63 - 9 
ม.ีค.64                 1,438,530.00 1 9 ม.ีค.64                     1,438,530.00 7015612655                1,438,530.00         1,438,530.00                         -   ระหวำ่งสง่มอบพัสดุ สง่มอบพัสด ุ5 ม.ีค.64 อยู่ระหวำ่งกำรตรวจรับ

วนศ.เชยีงใหม่
กำรแสดงชดุยกรบ วทิยำลยันำฏศลิปเชยีงใหม่

    ต ำบลหำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวดั

เชยีงใหม่

1 ชดุ          490,000 P 11/2564 25 มกรำคม 2564
หำ้งหุน้สว่น

สำมัญธณทรัพย์

ดนตรี

26 ม.ค. 64 - 25
 พ.ค. 64                         441,450 3  25 พฤษภำคม 2564                              441,450 7015658205                    441,450.00             441,450.00                         -   

*แจง้บอกเลกิสญัญำ บจก.หอหมัน้เมอืง แลว้ เนื่องจำกไม่
สง่มอบครุภัณฑภ์ำยในก ำหนดของสญัญำ

*ด ำเนนิกำรประกำศประกวดรำคำใหม ่ไดผู้ช้นะเสนอรำคำ

ใหมแ่ลว้ (หำ้งหุน้สว่นสำมัญธณทรัพยด์นตร)ี ท ำสญัญำ
แลว้ อยู่ระหวำ่งรอสง่มอบภำยใน 25 พฤษภำคม 2564  
(ระยะเวลำสญัญำ 120 วนั)

*แจง้บอกเลกิสญัญำ บจก.หอหมัน้เมอืง แลว้ เนื่องจำกไม่
สง่มอบครุภัณฑภ์ำยในก ำหนดของสญัญำ

*ด ำเนนิกำรประกำศประกวดรำคำใหม ่ไดผู้ช้นะเสนอรำคำ

ใหมแ่ลว้ (หำ้งหุน้สว่นสำมัญธณทรัพยด์นตร)ี ท ำสญัญำ
แลว้ อยู่ระหวำ่งรอสง่มอบภำยใน 25 พฤษภำคม 2564  
(ระยะเวลำสญัญำ 120 วนั)

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุฟ้อนเจงิ วทิยำลยันำฏศลิปเชยีงใหม ่    

ต ำบลหำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวดั

เชยีงใหม่

12 ชดุ            75,000 P 11/2564 25 มกรำคม 2564
หำ้งหุน้สว่น

สำมัญธณทรัพย์

ดนตรี

26 ม.ค. 64 - 25
 พ.ค. 64                            72,000 3  25 พฤษภำคม 2564                                72,000 7015658205                      72,000.00               72,000.00                         -   

*แจง้บอกเลกิสญัญำ บจก.หอหมัน้เมอืง แลว้ เนื่องจำกไม่
สง่มอบครุภัณฑภ์ำยในก ำหนดของสญัญำ

*ด ำเนนิกำรประกำศประกวดรำคำใหม ่ไดผู้ช้นะเสนอรำคำ

ใหมแ่ลว้ (หำ้งหุน้สว่นสำมัญธณทรัพยด์นตร)ี ท ำสญัญำ
แลว้ อยู่ระหวำ่งรอสง่มอบภำยใน 25 พฤษภำคม 2564  
(ระยะเวลำสญัญำ 120 วนั)

*แจง้บอกเลกิสญัญำ บจก.หอหมัน้เมอืง แลว้ เนื่องจำกไม่
สง่มอบครุภัณฑภ์ำยในก ำหนดของสญัญำ

*ด ำเนนิกำรประกำศประกวดรำคำใหม ่ไดผู้ช้นะเสนอรำคำ

ใหมแ่ลว้ (หำ้งหุน้สว่นสำมัญธณทรัพยด์นตร)ี ท ำสญัญำ
แลว้ อยู่ระหวำ่งรอสง่มอบภำยใน 25 พฤษภำคม 2564  
(ระยะเวลำสญัญำ 120 วนั)

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุฟ้อนไต วทิยำลยันำฏศลิปเชยีงใหม ่    

ต ำบลหำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวดั

เชยีงใหม่

12 ชดุ            60,000 P 11/2564 25 มกรำคม 2564
หำ้งหุน้สว่น

สำมัญธณทรัพย์

ดนตรี

26 ม.ค. 64 - 25
 พ.ค. 64                            48,000 3  25 พฤษภำคม 2564                                48,000 7015658205                      48,000.00               48,000.00                         -   

*แจง้บอกเลกิสญัญำ บจก.หอหมัน้เมอืง แลว้ เนื่องจำกไม่
สง่มอบครุภัณฑภ์ำยในก ำหนดของสญัญำ

*ด ำเนนิกำรประกำศประกวดรำคำใหม ่ไดผู้ช้นะเสนอรำคำ

ใหมแ่ลว้ (หำ้งหุน้สว่นสำมัญธณทรัพยด์นตร)ี ท ำสญัญำ
แลว้ อยู่ระหวำ่งรอสง่มอบภำยใน 25 พฤษภำคม 2564  
(ระยะเวลำสญัญำ 120 วนั)

*แจง้บอกเลกิสญัญำ บจก.หอหมัน้เมอืง แลว้ เนื่องจำกไม่
สง่มอบครุภัณฑภ์ำยในก ำหนดของสญัญำ

*ด ำเนนิกำรประกำศประกวดรำคำใหม ่ไดผู้ช้นะเสนอรำคำ

ใหมแ่ลว้ (หำ้งหุน้สว่นสำมัญธณทรัพยด์นตร)ี ท ำสญัญำ
แลว้ อยู่ระหวำ่งรอสง่มอบภำยใน 25 พฤษภำคม 2564  
(ระยะเวลำสญัญำ 120 วนั)

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุฟ้อนผำง วทิยำลยันำฏศลิปเชยีงใหม ่    

ต ำบลหำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวดั

เชยีงใหม่

12 ชดุ            74,000 P 11/2564 25 มกรำคม 2564
หำ้งหุน้สว่น

สำมัญธณทรัพย์

ดนตรี

26 ม.ค. 64 - 25
 พ.ค. 64                            68,325 3  25 พฤษภำคม 2564                                68,325 7015658205                      68,325.00               68,325.00                         -   

*แจง้บอกเลกิสญัญำ บจก.หอหมัน้เมอืง แลว้ เนื่องจำกไม่
สง่มอบครุภัณฑภ์ำยในก ำหนดของสญัญำ

*ด ำเนนิกำรประกำศประกวดรำคำใหม ่ไดผู้ช้นะเสนอรำคำ

ใหมแ่ลว้ (หำ้งหุน้สว่นสำมัญธณทรัพยด์นตร)ี ท ำสญัญำ
แลว้ อยู่ระหวำ่งรอสง่มอบภำยใน 25 พฤษภำคม 2564  
(ระยะเวลำสญัญำ 120 วนั)

*แจง้บอกเลกิสญัญำ บจก.หอหมัน้เมอืง แลว้ เนื่องจำกไม่
สง่มอบครุภัณฑภ์ำยในก ำหนดของสญัญำ

*ด ำเนนิกำรประกำศประกวดรำคำใหม ่ไดผู้ช้นะเสนอรำคำ

ใหมแ่ลว้ (หำ้งหุน้สว่นสำมัญธณทรัพยด์นตร)ี ท ำสญัญำ
แลว้ อยู่ระหวำ่งรอสง่มอบภำยใน 25 พฤษภำคม 2564  
(ระยะเวลำสญัญำ 120 วนั)

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุยนืเครือ่งนำง วทิยำลยันำฏศลิปเชยีงใหม ่  

  ต ำบลหำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวดั

เชยีงใหม่

4 ชดุ          200,000 P 11/2564 25 มกรำคม 2564
หำ้งหุน้สว่น

สำมัญธณทรัพย์

ดนตรี

26 ม.ค. 64 - 25
 พ.ค. 64                         180,225 3  25 พฤษภำคม 2564                              180,225 7015658205                    180,225.00             180,225.00                         -   

*แจง้บอกเลกิสญัญำ บจก.หอหมัน้เมอืง แลว้ เนื่องจำกไม่
สง่มอบครุภัณฑภ์ำยในก ำหนดของสญัญำ

*ด ำเนนิกำรประกำศประกวดรำคำใหม ่ไดผู้ช้นะเสนอรำคำ

ใหมแ่ลว้ (หำ้งหุน้สว่นสำมัญธณทรัพยด์นตร)ี ท ำสญัญำ
แลว้ อยู่ระหวำ่งรอสง่มอบภำยใน 25 พฤษภำคม 2564  
(ระยะเวลำสญัญำ 120 วนั)

*แจง้บอกเลกิสญัญำ บจก.หอหมัน้เมอืง แลว้ เนื่องจำกไม่
สง่มอบครุภัณฑภ์ำยในก ำหนดของสญัญำ

*ด ำเนนิกำรประกำศประกวดรำคำใหม ่ไดผู้ช้นะเสนอรำคำ

ใหมแ่ลว้ (หำ้งหุน้สว่นสำมัญธณทรัพยด์นตร)ี ท ำสญัญำ
แลว้ อยู่ระหวำ่งรอสง่มอบภำยใน 25 พฤษภำคม 2564  
(ระยะเวลำสญัญำ 120 วนั)

วนศ.เชยีงใหม่

กอ่สรำ้งอำคำรวทิยบรกิำร วทิยำลยันำฏศลิป

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 หลงั       8,655,000 P 10/2563 31/7/2563 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั 

วงคท์พิย์

1 ส.ค. 2563-  
29 ก.ย. 2564

 27,000,000
ปี 2563 ผกูพัน
งบประมำณ 8,655,000  
บำท

ปี 2564 ผกูพัน
งบประมำณ  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: 1,601,312
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

7015650241
งวดที ่1: 4 ม.ค. 64
งวดที ่2: 22 ก.พ. 64
งวดที ่3:22 ก.พ. 64

งวดที ่1: 25 ม.ค 64
งวดที ่2: 10 ม.ีค.64
งวดที ่3: 10 ม.ีค.64

               8,655,000.00         3,273,688.00      5,381,312.00

สง่มอบงำนตรวจรับงำนงวดที ่1 เบกิจำ่ยงวดที ่1 เรยีบรอ้ย
แลว้ อยู่ระหวำ่งด ำเนนิกำรกอ่สรำ้งงวดที ่2 
คำดวำ่จะสง่มอบไดภ้ำยในเดอืนกมุภำพันธ ์2564 
***เนื่องจำกมกีำรปรับแบบ และปรับเพิม่-ลด งวดเงนิ 

แกไ้ขสญัญำ ท ำใหม้กีำรปรับลดงวดที ่1 เป็นเงนิ 288,688
 บำท

(เดมิ 1,890,000 ปรับลดเป็น 1,601,312 บำท)***

สง่มอบงำนตรวจรับงำนงวดที ่2-3เบกิจำ่ยงวดที ่2-3 
เรยีบรอ้ยแลว้ อยู่ระหวำ่งด ำเนนิกำรกอ่สรำ้งงวดที ่4 คำด
วำ่จะสง่มอบไดภ้ำยในเดอืนเมษำยน 2564

**งวดที ่1 เนื่องจำกมกีำรปรับแบบ และปรับเพิม่-ลด งวด

เงนิ แกไ้ขสญัญำ ท ำใหม้กีำรปรับลดงวดที ่1 เป็นเงนิ 

288,688 บำท
(เดมิ 1,890,000 ปรับลดเป็น 1,601,312 บำท)

วนศ.
นครศรธีรรมรำช

ปรับปรุงหอ้งประชมุอำคำรวทิยบรกิำร 

วทิยำลยันำฏศลิปนครศรธีรรมรำช  ต ำบล

ทำ่เรอื อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช จังหวดั

นครศรธีรรมรำช

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

สตรัคชั่น

 27 เม.ย. -23 
เม.ย. 63 3,739,000..00 3

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         3,739,000.00                         -   

คำดวำ่ไมส่ำมำรถด ำเนนิกำรเบกิจำ่ยไดทั้นภำยในเดอืน

มนีำคม 2564 ขณะนี้ผูรั้บจำ้งก ำลงัเร่งด ำเนนิกำรตำม
รูปแบบรำยกำรซึง่เป็นงำนงวดที ่1  เนื่องจำกกอ่นหนำ้นี้
กำรปรับปรุงหอ้งประชมุดงักลำ่วเป็นกำรปรับปรุงหอ้งประชมุ

เดมิและตอ่เตมิอำคำรเพิม่เตมิ เมือ่ผูรั้บจำ้งเขำ้ด ำเนนิกำร

ไมส่ำมำรถด ำเนนิกำรตำมรูปแบบไดม้ปัีญหำอปุสรรคคอื

พืน้ทีจ่รงิหนำ้งำนกบัรูปแบบไมเ่ทำ่กนั และสว่นตอ่เตมิ

อำคำรมฐีำนรำกของอำคำรเดมิอยู่ดว้ยจงึท ำใหม้คีวำม

จ ำเป็นตอ้งปรับเปลีย่นรูปแบบเพือ่ใหส้ำมำรถด ำเนนิกำรได ้

 ซึง่เนื้องำนดงักลำ่วอยู่ในงวดงำนที ่1 และสญัญำสิน้สดุ
วนัที ่23 กนัยำยน 2563 แตเ่นื่องจำกรูปแบบทีป่รับเปลีย่น
เพิง่ไดม้ำสิน้สดุสญัญำพอดี

 ขณะนี้ผูรั้บจำ้งก ำลงัเร่งด ำเนนิกำรตำมรูปแบบรำยกำรซึง่

เป็นงำนงวดที ่1  คำดวำ่น่ำจะสง่มอบงำนงวดที ่1-2 ได ้
ประมำณปลำยเดอืนมนีำคม 2564 และวทิยำลยัฯ ได ้
ด ำเนนิกำรแจง้ขอขยำยเวลำเบกิจำ่ยงบประมำณไปแลว้

วนศ.
นครศรธีรรมรำช

ปรับปรุงอำคำรเรยีน 1 เพือ่เป็นหอ้งเก็บพัสด ุ

วทิยำลยันำฏศลิปนครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื

 อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช จังหวดั

นครศรธีรรมรำช

1 แหง่       3,082,000 P 9/2563 17-เม.ย.-63 หจก.ว.ีเอส.ซ.ี กำร
โยธำ

 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         3,082,000.00                         -   

คำดวำ่ไมส่ำมำรถด ำเนนิกำรเบกิจำ่ยไดทั้นภำยในเดอืน

มนีำคม 2564 ขณะผูรั้บจำ้งก ำลงัด ำเนนิกำรตำมสญัญำงำน
งวดที ่1 เนื่องจำกกอ่นหนำ้นี ้ผูรั้บจำ้งไมส่ำมำรถ
ด ำเนนิกำรจัดท ำฐำนรำกได ้สำเหตจุำกฐำนรำกอยู่ตรงบอ่

เกรอะ จ ำนวน 2 จดุ จงึมคีวำมจ ำเป็นตอ้งปรับเปลีย่น

รูปแบบ ซึง่มคีวำมจ ำเป็นตอ้งรอปรับเปลีย่นรูปแบบใหแ้ลว้

เสร็จ จงึจะสำมำรถด ำเนนิกำรจัดท ำงวดที ่1 ตอ่ได ้และ

สญัญำสิน้สดุวนัที ่23 กนัยำยน 2563 และคณะกรรมกำรฯ 
ไดม้มีตใิหข้ยำยเวลำในกำรด ำเนนิกำรกอ่สรำ้งให ้ตัง้แต่

วนัที ่24 กนัยำยน 2563 ถงึวนัที ่10 ธันวำคม 2563 ซึง่
ขณะนี้ไดส้ ิน้สดุสญัญำไปแลว้ วทิยำลยัฯ ไดแ้จง้สงวนสทิธิ์

กำรเรยีกคำ่ปรับ และไดแ้จง้ใหผู้รั้บจำ้งเร่งด ำเนนิกำรตำม

สญัญำ

 ขณะนี้ผูรั้บจำ้งก ำลงัเร่งด ำเนนิกำรตำมรูปแบบรำยกำรซึง่

เป็นงำนงวดที ่1  คำดวำ่น่ำจะสง่มอบงำนงวดที ่1-2 ได ้
ประมำณปลำยเดอืนมนีำคม 2564 และวทิยำลยัฯ ได ้
ด ำเนนิกำรแจง้ขอขยำยเวลำเบกิจำ่ยงบประมำณไปแลว้

วนศ.สโุขทัย

กอ่สรำ้งอำคำรเก็บเครือ่งแตง่กำยโขนละคร 

เครือ่งดนตร ีวสัดอุปุกรณ์ประกอบ

กำรแสดง วทิยำลยันำฏศลิปสโุขทัย ต ำบล

บำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวดัสโุขทัย

1 หลงั    12,498,000 P สจ.01/2563 27 มคี.63 บรษัิทอรุณดษิเอ็นจิ

เน๊ยจ ำกดั

27 มคี.63 - 21 
มค.64                    12,498,000 8

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       10,373,340.00      2,124,660.00

วทิยำลยันำฏศลิปสโุขทัย ไดส้ง่แผนงำนกอ่สรำ้งอำคำรเก็บ

เครือ่งแตง่กำย โขน ละคร เครือ่งดนตร ีวสัดอุปุกรณ์

ประกอบกำรแสดง ตำมบันทกึขอ้ควำม ที ่วธ 0810/1371 
ลงวนัที ่16 ธันวำคม 2563  
งวดที ่3-8 คำดวำ่จะสง่มอบ/เบกิจำ่ยตำมแผนทีผู่รั้บจำ้ง
ก ำหนดไวด้งันี้

    งวดที ่1 จ ำนวน 1,124,820 เบกิจำ่ยแลว้ วนัที ่9 
ธันวำคม 2563
    งวดที ่2 จ ำนวน 999,840 บำท เบกิจำ่ยแลว้ วนัที ่5 
กมุภำพันธ ์2564
    งวดที ่3: 1,249,800 แผนสง่มอบ กมุภำพันธ ์2564
    งวดที ่4: 1,249,800 แผนสง่มอบ กมุภำพันธ ์2564
    งวดที ่5: 1,249,800 แผนสง่มอบ มนีำคม 2564
    งวดที ่6: 1,874,700 แผนสง่มอบ มนีำคม 2564
    งวดที ่7: 2,249,640 แผนสง่มอบ เมษำยน 2564
    งวดที ่8: 2,499,600 แผนสง่มอบ พฤษภำคม 2564 
    **คำดวำ่จะขอขยำยเงนิกนัเหลือ่มปี 2563 ถงึ เดอืน 

พฤษภำคม 2564

วทิยำลยันำฏศลิปสโุขทัย ไดรั้บหนังสอืเรอืงแผนงำน

กอ่สรำ้งอำคำรเก็บเครือ่งแตง่กำย โขน ละคร เครือ่งดนตร ี

วสัดอุปุกรณ์ประกอบกำรแสดง จำกบรษัิท อรุณดษิย ์เอ็นจิ

เนยี จ ำกดั (คูส่ญัญำ) ลงวนัที ่11 มนีำคม 2564 เรือ่งแผน
ด ำเนนิกำรกอ่สรำ้ง ฯ วทิยำลยันำฏศลิปสโุขทัย จงึขอ

ขยำยระยะเวลำเงนิกนัเหลือ่มปี 2563 ถงึเดอืน มถินุำยน 

2564
    งวดที ่1 จ ำนวน 1,124,820 เบกิจำ่ยแลว้ วนัที ่9 
ธันวำคม 2563
    งวดที ่2 จ ำนวน 999,840 บำท เบกิจำ่ยแลว้ วนัที ่5 
กมุภำพันธ ์2564
    งวดที ่3: 1,249,800 แผนสง่มอบ มนีำคม 2564
    งวดที ่4: 1,249,800 แผนสง่มอบ เมษำยน 2564
    งวดที ่5: 1,249,800 แผนสง่มอบ พฤษภำคม 2564
    งวดที ่6: 1,874,700 แผนสง่มอบ พฤษภำคม 2564
    งวดที ่7: 2,249,640 แผนสง่มอบ มถินุำยน 2564
    งวดที ่8: 2,499,600 แผนสง่มอบ มถินุำยน 2564 
    **เบกิจำ่ยแลว้ จ ำนวน 2 งวด เป็นเงนิ 2,124,660 บำท 
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เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่ง

นามในใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง

ชือ่คูส่ญัญา

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง

จ านวนเงนิตามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง

จ านวน

งวดงาน

ตามสญัญา

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง

จ านวนเงนิตามงวดงานที่

ระบใุนสญัญา / ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน / สง่มอบ

ครุภณัฑ(์ตามจรงิ)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจ

รบังาน/ตรวจรบั

ครุภณัฑ ์(ตามจรงิ)

 มลูคา่ PO ท ัง้ใบ (บาท)

 ณ 12 ม.ีค.64

 มลูคา่ PO 

คงเหลอื ณ 12 

ม.ีค.64

 ยอดเบกิจา่ย  

ณ 12 ม.ีค.64

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด 

8 ก.พ.2564

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด 

12 ม.ีค.2564

วนศ.กำฬสนิธุ์
กอ่สรำ้งอำคำรชดุ (บำ้นพักคร)ู ขนำด 12 ยนูติ
 วทิยำลยันำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์

อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวดักำฬสนิธุ์

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

จ ำกดั

1 พ.ค.63 ถงึ 10
 ม.ีค.64                    14,946,400 10

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 ่3:30 พ.ย.63
งวดที ่4: 5 ก.พ.64

งวดที ่1:10 ส.ค.63   
งวดที ่1:24 ก.ย.63
งวดที ่3: 24 ธ.ค.63
งวดที ่4: 17 ก.พ.64

             14,946,400.00         8,967,840.00      5,978,560.00

อยู่ระหวำ่งสง่งำนงวดที ่4 (5 ก.พ.64) คำดวำ่จะตรวจรับ
ภำยในวนัที ่16 ก.พ.64 และผูรั้บงำนท ำแผนกำร
ด ำเนนิงำนทีเ่หลอืดงันี ้งวดที ่5-6 คำดกำรณ์กำรเบกิจำ่ย
ภำยใน มนีำคม 2564 งวดที ่7-8 กำรเบกิจำ่ยภำยใน 

เมษำยน 2564 งวดที ่9-10 กำรเบกิจำ่ยภำยใน พฤษภำคม

 2564

เบกิจำ่ยงวดที ่4 เรยีบรอ้ย และผูรั้บงำนท ำแผนกำร

ด ำเนนิงำนทีเ่หลอืดงันี ้งวดที ่5-6 คำดกำรณ์กำรเบกิจำ่ย
ภำยใน มนีำคม 2564 งวดที ่7-8 กำรเบกิจำ่ยภำยใน 

เมษำยน 2564 งวดที ่9-10 กำรเบกิจำ่ยภำยใน 

พฤษภำคม 2564

วนศ.
นครรำชสมีำ

กอ่สรำ้งอำคำรบำ้นพักพรอ้มโรงจอดรถ 

วทิยำลยันำฏศลิปนครรำชสมีำ ต ำบลโคกกรวด

 อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ จังหวดันครรำชสมีำ

1 แหง่       7,635,000 P 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 ่2 : 25 พ.ย.63   
  งวดที ่3 : 8 ธ.ค.63

งวดที ่1 : 25 ก.ย.63   
 งวดที ่2 : 3 ธ.ค.63    
 งวดที ่3 : 22 ธ.ค.63

               7,635,000.00         4,581,000.00      3,054,000.00 งวดที ่4 , 5 และงวดที ่6 (สดุทำ้ย) คำดวำ่จะสง่มอบงำน
ภำยในเดอืนมนีำคม 2564

งวดที ่4 , 5 และงวดที ่6 (สดุทำ้ย) คำดวำ่จะสง่มอบงำน
ภำยในเดอืนเมษำยน 2564  (เริม่คำ่ปรับตัง้แตว่นัที ่31 
มกรำคม 2564)

วชศ.
หุน่ประตมิำกรรมรูปบคุคลครึง่ตวั  วทิยำลยั

ชำ่งศลิป   แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง 

กรุงเทพมหำนคร

8 หุน่          336,966 P 5/2563 15 เม.ย 2563 บ.เค.เอส.อนิดสัทร ี
เทรดดิง้ จ.

15 เม.ย 

2563-14 ม.ิย 

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

บรษัิทสง่เอกสำรกำรสง่มอบครุภัณ์ ลงวนัที ่10 ส.ค 2563 /
วทิยำลยัฯ แจง้ขอสงวนสทิธกิำรเรยีกคำ่ปรับ/
คณะกรรมกำรตรวจรับแลว้ แจง้วำ่ครุภัณฑด์งักลำ่วช ำรุด

ตอ้งสง่คนืบรษัิทเพือ่ด ำเนนิกำรแกไ้ขตอ่ไป/วทิยำลยัสง่
หนังสอืแจง้บรษัิท เรือ่งครุภัณฑช์ ำรุด ใหด้ ำเนนิกำรแกไ้ข

ตอ่ไป/วนัที ่18 ก.ย.63 วทิยำลยัฯไดรั้บเอกสำรจำกบรษัิท 

เรือ่งขอชีแ้จงเรือ่งกำรแกไ้ขชิน้งำน วทิยำลยัฯ เชญิ

คณะกรรมกำรประชมุ 24 ก.ย 63 เพือ่ด ำเนนิกำรตอ่ไป/แจง้
บรษัิทฯ แกไ้ขชิน้งำนวนัที ่7ต.ค 63/แจง้เร่งรัดแกไ้ขชิน้งำน
 วนัที ่30 พ.ย63 ครัง้ที ่3/อยู่ระหวำ่งบรษัิทแกไ้ขชิน้งำน

บรษัิทสง่เอกสำรกำรสง่มอบครุภัณ์ ลงวนัที ่10 ส.ค 2563
 /วทิยำลยัฯ แจง้ขอสงวนสทิธกิำรเรยีกคำ่ปรับ/
คณะกรรมกำรตรวจรับแลว้ แจง้วำ่ครุภัณฑด์งักลำ่วช ำรุด

ตอ้งสง่คนืบรษัิทเพือ่ด ำเนนิกำรแกไ้ขตอ่ไป/วทิยำลยัสง่
หนังสอืแจง้บรษัิท เรือ่งครุภัณฑช์ ำรุด ใหด้ ำเนนิกำรแกไ้ข

ตอ่ไป/วนัที ่18 ก.ย.63 วทิยำลยัฯไดรั้บเอกสำรจำกบรษัิท 

เรือ่งขอชีแ้จงเรือ่งกำรแกไ้ขชิน้งำน วทิยำลยัฯ เชญิ

คณะกรรมกำรประชมุ 24 ก.ย 63 เพือ่ด ำเนนิกำรตอ่ไป/
แจง้บรษัิทฯ แกไ้ขชิน้งำนวนัที ่7ต.ค 63/แจง้เร่งรัดแกไ้ข
ชิน้งำน วนัที ่30 พ.ย63 ครัง้ที ่3/อยู่ระหวำ่งบรษัิทแกไ้ข
ชิน้งำน/บรษัิทมหีนังสอืยนืยันกำรแกไ้ขชิน้งำนจะแลว้เสร็จ
 ภำยในวนัที ่20 ม.ีค64

วชศ.
นครศรธีรรมรำช

ปรับปรุงอำคำรเรยีนภำพพมิพ ์วทิยำลยัชำ่ง

ศลิปนครศรธีรรมรำช ต ำบลทอนหงส ์อ ำเภอ

พรหมครี ีจังหวดันครศรธีรรมรำช

1 แหง่       1,440,000 P 1/2563 17 เม.ย. 63 หจก.กอ่บญุทวี
ทรัพยก์ำรโยธำ

17 เม.ย. 63 -
25 ส.ค. 63                      1,440,000 3

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 ่2 : 18 ม.ค. 64

งวดที ่1 : 30 ก.ย. 63
งวดที ่2 : 25 ม.ค. 64                1,440,000.00             576,000.00         864,000.00

ผูรั้บจำ้งแจง้สง่มอบงำนงวดที ่3 ภำยในวนัที ่19 ก.พ. 2564
  
คำดวำ่จะสำมำรถเบกิจำ่ยไดทั้นภำยในเดอืนมนีำคม 2564

 
ผูรั้บจำ้งแจง้สง่มอบงำนงวดที ่3 ภำยในวนัที ่18 ม.ีค. 
2564  
คำดวำ่จะสำมำรถเบกิจำ่ยไดทั้นภำยในเดอืนมนีำคม 2564"
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
       5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564) 
            5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงิน
ในระบบ GFMIS     
 ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธีเฉพาะเจาะจง 
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สำนักงานอธิการบด ี
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หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทนุ •(6)

จ
 า
น
ว
น

 (
7

) 
 ‘

ห
น
ว่
ย
น
บั

 (
8

) 
 ’

 งบประมาณ

หลงัโอน

เปลีย่นแปลง 

(บาท)

(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/วนัทีล่ง

นามในใบส ัง่ซือ้

ส ั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 ที่

สง่มอบงาน 

หรอืสง่มอบ

ครภุณัฑต์าม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.11)

จ านวนเงนิตาม

งวดงานทีร่ะบุ

ในสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.

2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.

2564)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี (17) ความคบืหนา้

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี
จัดซือ้โปรแกรม ZOOM  จ ำนวน 50 license 250,000 P  - 

 อยูร่ะหวำ่งขออนุมัตจัิดซือ้จัดจำ้ง 

(เงนิเหลอืจำ่ยตำมเอกสำรสถำบัน
บัณฑติพัฒนศลิป์ กองนโยบำยและ

แผนที ่วธ 0801.02/90 ลงวนัที ่13 
ม.ีค.2564

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิัตกิำรส ำหรับเครือ่ง

คอมพวิเตอรแ์มข่ำ่ย (Server) ส ำหรับรองรับ
หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไมน่อ้ยกวำ่ 16
 แกน หลัก (16 Core) ทีม่ลีขิสทิธิถ์กูตอ้งตำม
กฎหมำย  จ ำนวน 1 ชดุ

28,000 P  - 

 อยูร่ะหวำ่งขออนุมัตจัิดซือ้จัดจำ้ง 

(เงนิเหลอืจำ่ยตำมเอกสำรสถำบัน
บัณฑติพัฒนศลิป์ กองนโยบำยและ

แผนที ่วธ 0801.02/90 ลงวนัที ่13 
ม.ีค.2564

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่ำ่ย แบบที ่2 จ ำนวน 1 
เครือ่ง

350,000 P  - 

 อยูร่ะหวำ่งขออนุมัตจัิดซือ้จัดจำ้ง 

(เงนิเหลอืจำ่ยตำมเอกสำรสถำบัน
บัณฑติพัฒนศลิป์ กองนโยบำยและ

แผนที ่วธ 0801.02/90 ลงวนัที ่13 
ม.ีค.2564

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 3 KVA จ ำนวน 1 
เครือ่ง

32,000 P

 อยูร่ะหวำ่งขออนุมัตจัิดซือ้จัดจำ้ง 

(เงนิเหลอืจำ่ยตำมเอกสำรสถำบัน
บัณฑติพัฒนศลิป์ กองนโยบำยและ

แผนที ่วธ 0801.02/90 ลงวนัที ่13 
ม.ีค.2564
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หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทนุ •(6)

จ
 า
น
ว
น

 (
7

) 
 ‘

ห
น
ว่
ย
น
บั

 (
8

) 
 ’

 งบประมาณ

หลงัโอน

เปลีย่นแปลง 

(บาท)

(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/วนัทีล่ง

นามในใบส ัง่ซือ้

ส ั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 ที่

สง่มอบงาน 

หรอืสง่มอบ

ครภุณัฑต์าม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.11)

จ านวนเงนิตาม

งวดงานทีร่ะบุ

ในสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.

2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.

2564)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี (17) ความคบืหนา้

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

โตะ๊หมูบ่ชูา (ชดุใหญ)่ ไมส้กั คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร

 กรงุเทพมหานคร

2 ชดุ 60,000 P  อยูร่ะหวา่งขออนุมัตสิัง่ซือ้สัง่จา้ง  อยูร่ะหวา่งขออนุมัตสิัง่ซือ้สัง่จา้ง
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วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
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หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทนุ •(6)
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ชว่งเวลา

ประกาศ 

(ถา้ม)ี

 (11)

เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่ง

นามในใบส ัง่ซือ้

ส ั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 ที่

สง่มอบงาน 

หรอืสง่มอบ

ครภุณัฑต์าม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.11)

จ านวนเงนิตาม

งวดงานทีร่ะบุ

ในสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.

2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.

2564)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี (17) ความคบืหนา้

วนศ.
นครศรธีรรมราช

TV Touch Screen ขนาด 65 นิว้ วทิยาลัย
นาฏศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอ

เมอืงนครศรธีรรมราช จังหวดันครศรธีรรมราช

1 เครือ่ง 190,000 P อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง จัดท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่2
มคีวามจ าเป็นตอ้งยกเลกิประกาศ

เชญิชวนครัง้แรก เนื่องจากตอ้ง

แกไ้ขรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะ

วนศ.
นครศรธีรรมราช

เครือ่งฉายภาพ 3 มติ ิ วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวดันครศรธีรรมราช

1 เครือ่ง 20,000 P อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง จัดท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่2
มคีวามจ าเป็นตอ้งยกเลกิประกาศ

เชญิชวนครัง้แรก เนื่องจากตอ้ง

แกไ้ขรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะ

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 จังหวดันครศรธีรรมราช

2 เครือ่ง 36,400 P อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง จัดท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่2
มคีวามจ าเป็นตอ้งยกเลกิประกาศ

เชญิชวนครัง้แรก เนื่องจากตอ้ง

แกไ้ขรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะ

วนศ.
นครศรธีรรมราช

เกา้อีก้รรมการวอลเลย่บ์อล วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวดันครศรธีรรมราช

1 ตัว 9,500 P 4-ก.พ.-64 ท ารายงานผลการเสนอราคา รอท าสญัญา

วนศ.
นครศรธีรรมราช

โตะ๊เทเบลิเทนนสิ วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวดันครศรธีรรมราช

3 โตะ๊ 20,000 P 4-ก.พ.-64 ท ารายงานผลการเสนอราคา รอท าสญัญา

วนศ.
นครศรธีรรมราช

เครือ่งชัง่น ้าหนัก วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวดันครศรธีรรมราช

1 เครือ่ง 5,600 P 4-ก.พ.-64 ท ารายงานผลการเสนอราคา รอท าสญัญา

วนศ.
นครศรธีรรมราช

เบาะยมินาสตกิอัดฟองน ้า 1.2 x 2 วทิยาลัย
นาฏศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอ

เมอืงนครศรธีรรมราช จังหวดันครศรธีรรมราช

2 หลัง 18,800 P 4-ก.พ.-64 ท ารายงานผลการเสนอราคา รอท าสญัญา

วนศ.
นครศรธีรรมราช

เสาแบดมนิตัน วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวดันครศรธีรรมราช

1 คู่ 23,800 P 4-ก.พ.-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ท ารายงานผลการเสนอราคา รอท าสญัญา

วนศ.
นครศรธีรรมราช

เสาวอลเลย่บ์อล วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวดันครศรธีรรมราช

1 คู่ 20,000 P 4-ก.พ.-64 ท ารายงานผลการเสนอราคา รอท าสญัญา
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 (11)

เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่ง

นามในใบส ัง่ซือ้

ส ั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 ที่

สง่มอบงาน 

หรอืสง่มอบ

ครภุณัฑต์าม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.11)

จ านวนเงนิตาม

งวดงานทีร่ะบุ

ในสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.

2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.

2564)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี (17) ความคบืหนา้

วนศ.อา่งทอง บอรด์อเิล็กทรอนกิส ์ชนดิสมัผัส ขนาด 65 นิว้ 1 เครือ่ง 169,000 P 1-30 ม.ีค.64
ใบสัง่ซือ้

เลขที ่

30/2564
10 ม.ีค.64

บรษัิท คงิ 

แอ็ดวานซ ์อนิ

โนเวชัน่ จ ากัด

10-25 ม.ีค.64               169,000 1 งาน 25 ม.ีค.64             169,000 7015857230  -  รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.อา่งทอง  เครือ่งมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI Lumens 5 เครือ่ง 132,100 P 1-30 ม.ีค.64

ใบสัง่ซือ้

เลขที ่

31/2564
10 ม.ีค.64 หจก.พัฒนา

คอม
10-25 ม.ีค.64               132,100 1 งาน 25 ม.ีค.64             132,100 7015858011  -  รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.อา่งทอง จอรับภาพ (ชนดิแขวนมอืดงึ) ขนาด 150 นิว้ 2 จอ 18,900 P 1-30 ม.ีค.64
ใบสัง่ซือ้

เลขที ่

31/2564
10 ม.ีค.64 หจก.พัฒนา

คอม
10-25 ม.ีค.64                 18,900 1 งาน 25 ม.ีค.64               18,900 7015858011  -  รอสง่มอบครภัุณฑ์
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 (11)

เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่ง

นามในใบส ัง่ซือ้

ส ั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 ที่

สง่มอบงาน 

หรอืสง่มอบ

ครภุณัฑต์าม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.11)

จ านวนเงนิตาม

งวดงานทีร่ะบุ

ในสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.

2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.

2564)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี (17) ความคบืหนา้

วนศ.รอ้ยเอ็ด
พณิเบสไฟฟ้า วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวดั

รอ้ยเอ็ด

2 ตัว 45,000 P อยูร่ะหวา่งขออนุมัตสิัง่ซือ้สัง่จา้ง อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด พณิไฟฟ้า วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวดัรอ้ยเอ็ด
2 ตัว 50,000 P อยูร่ะหวา่งขออนุมัตสิัง่ซือ้สัง่จา้ง อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
กลองหาง,กลองตุม้พรอ้มขาตัง้ วทิยาลัยนาฏ
ศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอ็ด จังหวดัรอ้ยเอ็ด

2 ชดุ 37,000 P
12/03/2564 -
 22/03/2564 อยูร่ะหวา่งท ารายงานผลการเสนอราคา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด ก าพวดป่ี วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวดัรอ้ยเอ็ด
10 อัน 5,000 P

12/03/2564 -
 22/03/2564 อยูร่ะหวา่งท ารายงานผลการเสนอราคา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด ฉาบเล็ก วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวดัรอ้ยเอ็ด
1 คู่ 1,200 P

12/03/2564 -
 22/03/2564 อยูร่ะหวา่งท ารายงานผลการเสนอราคา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด ซออสีาน วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวดัรอ้ยเอ็ด
20 คัน 50,000 P

12/03/2564 -
 22/03/2564 อยูร่ะหวา่งท ารายงานผลการเสนอราคา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
โปงลาง 7 เสยีง คยี ์Am วทิยาลัยนาฏศลิป
รอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 

จังหวดัรอ้ยเอ็ด

20 ผนื 300,000 P
12/03/2564 -
 22/03/2564 อยูร่ะหวา่งท ารายงานผลการเสนอราคา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
โปงลาง 7 เสยีง วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด
ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวดั

รอ้ยเอ็ด

2 ชดุ 16,000 P
12/03/2564 -
 22/03/2564 อยูร่ะหวา่งท ารายงานผลการเสนอราคา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
       5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564) 
            5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงิน
ในระบบ GFMIS     
 ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding 
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สถานศกึษา Œ(1)
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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 ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน หรอืสง่

มอบครุภณัฑต์าม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)
ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี (17) ความคบืหนา้

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

พัฒนำระบบบรหิำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำ

บคุลำกรภำครัฐ ระยะที ่2 สถำบันบัณฑติพัฒน
ศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

1 ระบบ 5,282,000 P 5-10 ก.พ.64  ระหวำ่งวจิำรณ์รำ่ง TOR (ครบก ำหนด 10
 ก.พ.64)

 ยกเลกิกำรประกวดรำคำครัง้ที ่1 เมือ่วันที ่10
 ม.ีค.64 เนือ่งจำกมผีูเ้สนอรำคำรำยเดยีว 
ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งทบทวน TOR เพือ่
ด ำเนนิกำรครัง้ที ่2

จัดท ำรำยละเอยีดขอบเขตของงำน

ลำ่ชำ้
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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 ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน หรอืสง่

มอบครุภณัฑต์าม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)
ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี (17) ความคบืหนา้

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

ระบบบรหิารงานหอ้งสมดุ คณะศลิปนาฏดรุยิางค์

 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 ระบบ 554,500 P  อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน
 อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท าการ ( สิน้สดุ
วันอังคารที ่16 ม.ีค.2564)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

กลอ่งกันกระแทกอยา่งดสี าหรับเก็บขลุย่

เพยีงออและขลุย่หลบิ คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 ใบ 4,000 P
 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564
 อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ (23 ม.ีค.
2564)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

กลอ่งแล็คเก็บแคน 7 มหีหูิว้ คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 กลอ่ง                 10,000 P
 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564
 อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ (23 ม.ีค.
2564)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

กลอ่งแล็คเก็บแคน 8 มหีหูิว้ คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 กลอ่ง                 12,000 P
 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564
 อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ (23 ม.ีค.
2564)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

กลอ่งแล็คเก็บแคน 9 มหีหูิว้ คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 กลอ่ง                 15,000 P
 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564
 อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ (23 ม.ีค.
2564)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

กลอ่งแล็คเก็บแคน 7 มหีหูิว้ คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 กลอ่ง                 10,000 P
 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564
 อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ (23 ม.ีค.
2564)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

กลอ่งแล็คเก็บแคน 8 มหีหูิว้ คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 กลอ่ง                 12,000 P
 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564
 อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ (23 ม.ีค.
2564)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

กลอ่งแล็คเก็บแคน 9 มหีหูิว้ คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 กลอ่ง                 15,000 P
 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564
 อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ (23 ม.ีค.
2564)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

ขลุย่เพยีงออ ไมด้ าดงขอบบนลา่งทอง เกรดพ

รเีมีย่ม คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 เลา 7,500 P
 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564
 อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ (23 ม.ีค.
2564)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

ขลุย่วาซโูครมาตคิ (คยี ์Bb)(สามารถใชไ้ดทั้ง้
ระบบเสยีงไทยและระบบโครมาตคิ ในเลา

เดยีวกัน) คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 เลา 6,500 P
 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564
 อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ (23 ม.ีค.
2564)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

ขลุย่วาซโูครมาตคิ(คยี ์C) (สามารถใชไ้ดทั้ง้
ระบบเสยีงไทยและระบบโครมาตคิ ในเลา

เดยีวกัน) คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 เลา 6,500 P
 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564
 อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ (23 ม.ีค.
2564)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

ขลุย่หลบิ ไมด้ าดงขอบบนลา่งทอง คณะศลิป

นาฏดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ

นคร กรงุเทพมหานคร

1 เลา 7,500 P
 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564
 อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ (23 ม.ีค.
2564)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

ขาตัง้กตีาร ์(มคีอรับ) คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

4 ตัว                   2,000 P
 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564
 อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ (23 ม.ีค.
2564)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

ขาตัง้กตีาร ์(มคีอรับ) คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

4 ตัว                   2,000 P
 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564
 อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ (23 ม.ีค.
2564)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

ขมิสายคางหม ู7 หยอ่ง คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

5 คู่ 47,500 P
 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564
 อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ (23 ม.ีค.
2564)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

เครือ่งใหจั้งหวะ Metronome คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร
5 ชิน้                   7,500 P

 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564
 อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ (23 ม.ีค.
2564)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

เครือ่งใหจั้งหวะ Metronome คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร
5 ชิน้                   7,500 P

 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564
 อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ (23 ม.ีค.
2564)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

แคนประกอบการแสดง แคน 8 คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ                   5,500 P
 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564
 อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ (23 ม.ีค.
2564)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

แคนประกอบการแสดง แคน 9 คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ                   6,500 P
 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564
 อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ (23 ม.ีค.
2564)
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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 ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน หรอืสง่

มอบครุภณัฑต์าม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)
ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี (17) ความคบืหนา้

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

แคนประกอบการแสดง แคน7 คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ                   4,500 P
 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564
 อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ (23 ม.ีค.
2564)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

แคนประกอบการแสดง แคน 8 คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ                   5,500 P
 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564
 อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ (23 ม.ีค.
2564)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

แคนประกอบการแสดง แคน 9 คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ                   6,500 P
 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564
 อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ (23 ม.ีค.
2564)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

แคนประกอบการแสดง แคน7 คณะศลิปนาฏ
ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ                   4,500 P
 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564
 อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ (23 ม.ีค.
2564)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

จนูเนอร ์เทยีบเสยีงtune คณะศลิปนาฏดรุยิางค์
 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

5 ชิน้ 9,000 P
 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564
 อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ (23 ม.ีค.
2564)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

จนูเนอร ์เทยีบเสยีงtune คณะศลิปนาฏดรุยิางค์
 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร
5 ชิน้ 9,000 P

 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564
 อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ (23 ม.ีค.
2564)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

ฉิง่ลงหนิ (ป่ีพาทย)์ คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

10 คู่ 12,000 P
 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564
 อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ (23 ม.ีค.
2564)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

ซอดว้งไมม้ะเกลอืเกรดพรเีมีย่มคันทวนถมทอง

พรอ้มกลอ่งกันกระแทกอยา่งด ีคณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

2 คัน 111,000 P
 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564
 อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ (23 ม.ีค.
2564)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

ซออูไ้มม้ะเกลอืเกรดพรเีมีย่ม

คันทวนถมทองพรอ้มกลอ่งกันกระแทกอยา่งด ี

คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

2 คัน 157,000 P
 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564
 อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ (23 ม.ีค.
2564)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

โทน – ร ามะนา  ไมเ้นือ้แข็งเกรดพรเีมีย่ม
พรอ้มกลอ่งกันกระแทกอยา่งด ีคณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 คู่ 15,500 P
 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564
 อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ (23 ม.ีค.
2564)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

พณิเบสไฟฟ้า (พรอ้มกลอ่งแล็คเก็บพณิเบส
ไฟฟ้า) คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 15,000 P
 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564
 อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ (23 ม.ีค.
2564)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

พณิไฟฟ้า (พรอ้มกลอ่งแล็คเก็บพณิไฟฟ้า) 
คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 10,000 P
 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564
 อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ (23 ม.ีค.
2564)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

พณิไฟฟ้า (พรอ้มกลอ่งแล็คเก็บพณิไฟฟ้า) 
คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร
1 ชดุ 10,000 P

 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564
 อยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในระบบ (23 ม.ีค.
2564)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

ชดุตลกยกเตยีงแบบ ก ผา้โขมพัสตร ์คณะศลิป

นาฏดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ

นคร กรงุเทพมหานคร

10 ชดุ 50,000 P ม.ค.-64 12/3/2564 BK บา้นโขน 13/3/2564-
10/6/2564

 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564  ท าสัญญาแลว้

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

ชดุนางยนืเครือ่ง แบบ ข คณะศลิปนาฏดรุยิางค์

 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

2 ชดุ 110,000 P ม.ค.-64 12/3/2564 BK บา้นโขน 13/3/2564-
10/6/2564

 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564  ท าสัญญาแลว้

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

ชดุพญายักษ์(ศรษีะมยีอด)รามสรู คณะศลิป
นาฏดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ

นคร กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 150,000 P ม.ค.-64 12/3/2564 BK บา้นโขน 13/3/2564-
10/6/2564

 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564  ท าสัญญาแลว้

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

ชดุพระยนืเครือ่ง ผูห้ญงิ (แขนสัน้) แบบ ข 

คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

2 ชดุ 130,000 P ม.ค.-64 12/3/2564 BK บา้นโขน 13/3/2564-
10/6/2564

 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564  ท าสัญญาแลว้

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

นางในราชส านักแบบ ก คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

10 ชดุ 200,000 P ม.ค.-64 12/3/2564 BK บา้นโขน 13/3/2564-
10/6/2564

 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564  ท าสัญญาแลว้

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

ลงิพญา(ศรษีะมยีอด)หนุมานครองเมอืงแบบ ก 

คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 150,000 P ม.ค.-64 12/3/2564 BK บา้นโขน 13/3/2564-
10/6/2564

 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564  ท าสัญญาแลว้
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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 ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน หรอืสง่

มอบครุภณัฑต์าม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)
ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี (17) ความคบืหนา้

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

เสนายักษ์(ศรษีะโลน้)แบบ ข คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 240,000 P ม.ค.-64 12/3/2564 BK บา้นโขน 13/3/2564-
10/6/2564

 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564  ท าสัญญาแลว้

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

เสนาลงิและสบิแปดมงกฎุแบบ ข คณะศลิป

นาฏดรุยิางค ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ

นคร กรงุเทพมหานคร

2 ชดุ 120,000 P ม.ค.-64 12/3/2564 BK บา้นโขน 13/3/2564-
10/6/2564

 อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ 

09/02/2564  ท าสัญญาแลว้
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สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทนุ •(6)
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โอนเปลีย่นแปลง 
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ป

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 ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน หรอืสง่

มอบครุภณัฑต์าม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)
ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี (17) ความคบืหนา้

คณะศลิปวจิติร

กระดานอัจฉรยิะพรอ้มขาตัง้ และอปุกรณ์ตดิตัง้ 

คณะศลิปวจิติร ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

5 ชดุ 1,260,000 P
 อยูข่ัน้ตอนที ่3
อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดและ

คณุลักษณะของครภัุณฑ ์TOR

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการแกไ้ขรายละเอยีด

ของงาน TOR คาดวา่จะประกาศในระบบ
จัดซือ้จัดจา้งภาครัฐe-GPในสัปดาหท์ี ่3 
เดอืนมนีาคม 2564
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หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทนุ •(6)
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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 ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน หรอืสง่

มอบครุภณัฑต์าม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)
ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี (17) ความคบืหนา้

วนศ.
ชดุเครือ่งเสยีงอาคารเรยีนสามัญ วทิยาลัยนาฏ

ศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

1 ระบบ 1,728,400 P
อยูใ่นขัน้ตอนที ่4 อยูร่ะหวา่งขอความ
เห็นชอบใน TOR

อยูใ่นขัน้ตอนที ่14 อยูร่ะหวา่งการรออทุธรณ์ 

7 วันท าการ (ระหวา่งวันที ่11-19 ม.ีค. 64)

วนศ.
ระบบแสงสวา่ง อาคารเรยีนสามัญ วทิยาลัย

นาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม

1 ระบบ 2,024,500 P
อยูใ่นขัน้ตอนที ่4 อยูร่ะหวา่งขอความ
เห็นชอบใน TOR

อยูใ่นขัน้ตอนที ่14 อยูร่ะหวา่งการรออทุธรณ์ 

7 วันท าการ (ระหวา่งวันที ่12-22 ม.ีค. 64)

วนศ.

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตัน ปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี หรอืก าลัง

เครือ่งยนต ์สงูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต ์

ขับเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ (พรอ้ม
โดยสาร) พรอ้มหลังคารถบรรทกุ วทิยาลัยนาฏ

ศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

1 คัน 1,057,400 P
อยูใ่นขัน้ตอนที ่8 อยูร่ะหวา่งการประกาศ
เชญิชวนในระบบ (ระหวา่งวันที ่2-10 ก.พ.
 64)

อยูใ่นขัน้ตอนที ่15 อยูร่ะหวา่งรอลงนามใน
สัญญา

วนศ.

กลอ้งวงจรปิดCCTV แบบ IP CAMERA 
อาคารหอพักชายและหอพักหญงิ วทิยาลัยนาฏ

ศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

1 ระบบ 256,800 P
อยูใ่นขัน้ตอนที ่4 อยูร่ะหวา่งขอความ
เห็นชอบใน TOR

อยูใ่นขัน้ตอนที ่14 อยูร่ะหวา่งการรออทุธรณ์ 

7 วันท าการ (ระหวา่งวันที ่10-18 ม.ีค. 64)

วนศ.

กลอ้งวงจรปิดCCTV แบบ IP CAMERA 
อาคารหอสมดุและสารสนเทศ วทิยาลัยนาฏ

ศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

1 ระบบ 294,300 P
อยูใ่นขัน้ตอนที ่4 อยูร่ะหวา่งขอความ
เห็นชอบใน TOR

อยูใ่นขัน้ตอนที ่14 อยูร่ะหวา่งการรออทุธรณ์ 

7 วันท าการ (ระหวา่งวันที ่10-18 ม.ีค. 64)
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หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทนุ •(6)
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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 ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน หรอืสง่

มอบครุภณัฑต์าม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)
ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี (17) ความคบืหนา้

วนศ.เชยีงใหม่
ธงน ำทัพ ยักษ์,ลงิ วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม่
ต ำบลหำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

1 ชดุ 8,000 P 9/2564 8 มกรำคม 2564
 บรษัิท เดอะ

แลนด ์ออฟ 

อำรท์ จ ำกัด

9 ม.ค. 2564-
8 พ.ค. 2564 8,000.00 3

งวดที ่1 = 9 มนีำคม
 2564
งวดที ่2 = 8 
เมษำยน 2564
งวดที ่3 = 8 

8,000.00 7015602031 ท ำสัญญำแลว้ อยูร่ะหวำ่งรอสง่มอบ

ภำยในวันที ่8 พฤษภำคม 2564
ท ำสัญญำแลว้ อยูร่ะหวำ่งรอสง่มอบภำยใน

วันที ่8 พฤษภำคม 2564
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สถานศกึษา Œ(1)
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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 ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน หรอืสง่

มอบครุภณัฑต์าม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)
ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี (17) ความคบืหนา้

วนศ.
นครศรธีรรมราช

กลองแขก ไมช้งิชนั คัดพเิศษ วทิยาลัยนาฏ

ศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

2 คู่ 66,000 P
1 - 10 ก.พ. -
 2564 ท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่3 ประกาศผูช้นะการเสนอราคา และแจง้ผลการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เนือ่งจากแจง้ผลการจัดซือ้จัดจา้งครัง้

แรก 24 ก.พ. 64 และมกีารอทุธรณ์
วันที ่1 ม.ีค. 64 คณะกรรมการฯ 
พจิารณาแลว้ใหย้กเลกิประกาศผูช้นะ

การเสนอราคา และพจิารณาใหม่

วนศ.
นครศรธีรรมราช

กลองตะโพนพรอ้มขา วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 คู่ 20,000 P
1 - 10 ก.พ. -
 2564 ท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่3 ประกาศผูช้นะการเสนอราคา และแจง้ผลการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เนือ่งจากแจง้ผลการจัดซือ้จัดจา้งครัง้

แรก 24 ก.พ. 64 และมกีารอทุธรณ์
วันที ่1 ม.ีค. 64 คณะกรรมการฯ 
พจิารณาแลว้ใหย้กเลกิประกาศผูช้นะ

การเสนอราคา และพจิารณาใหม่

วนศ.
นครศรธีรรมราช

กลองตะโพนพรอ้มขาประกอบไมพ้ดุ วทิยาลัย

นาฏศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอ

เมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 ชดุ 55,000 P
1 - 10 ก.พ. -
 2564 ท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่3 ประกาศผูช้นะการเสนอราคา และแจง้ผลการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เนือ่งจากแจง้ผลการจัดซือ้จัดจา้งครัง้

แรก 24 ก.พ. 64 และมกีารอทุธรณ์
วันที ่1 ม.ีค. 64 คณะกรรมการฯ 
พจิารณาแลว้ใหย้กเลกิประกาศผูช้นะ

การเสนอราคา และพจิารณาใหม่

วนศ.
นครศรธีรรมราช

กลองตุก๊ 3 ใบ วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

2 ชดุ 33,000 P
1 - 10 ก.พ. -
 2564 ท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่3 ประกาศผูช้นะการเสนอราคา และแจง้ผลการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เนือ่งจากแจง้ผลการจัดซือ้จัดจา้งครัง้

แรก 24 ก.พ. 64 และมกีารอทุธรณ์
วันที ่1 ม.ีค. 64 คณะกรรมการฯ 
พจิารณาแลว้ใหย้กเลกิประกาศผูช้นะ

การเสนอราคา และพจิารณาใหม่

วนศ.
นครศรธีรรมราช

กลองทัด วทิยาลัยนาฏศลิปนครศรธีรรมราช 

ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 

จังหวัดนครศรธีรรมราช

2 คู่ 30,000 P
1 - 10 ก.พ. -
 2564 ท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่3 ประกาศผูช้นะการเสนอราคา และแจง้ผลการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เนือ่งจากแจง้ผลการจัดซือ้จัดจา้งครัง้

แรก 24 ก.พ. 64 และมกีารอทุธรณ์
วันที ่1 ม.ีค. 64 คณะกรรมการฯ 
พจิารณาแลว้ใหย้กเลกิประกาศผูช้นะ

การเสนอราคา และพจิารณาใหม่

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
1 - 10 ก.พ. -
 2564 ท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่3 ประกาศผูช้นะการเสนอราคา และแจง้ผลการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เนือ่งจากแจง้ผลการจัดซือ้จัดจา้งครัง้

แรก 24 ก.พ. 64 และมกีารอทุธรณ์
วันที ่1 ม.ีค. 64 คณะกรรมการฯ 
พจิารณาแลว้ใหย้กเลกิประกาศผูช้นะ

การเสนอราคา และพจิารณาใหม่

วนศ.
นครศรธีรรมราช

กลองสองหนา้ วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

2 ใบ 18,000 P
1 - 10 ก.พ. -
 2564 ท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่3 ประกาศผูช้นะการเสนอราคา และแจง้ผลการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เนือ่งจากแจง้ผลการจัดซือ้จัดจา้งครัง้

แรก 24 ก.พ. 64 และมกีารอทุธรณ์
วันที ่1 ม.ีค. 64 คณะกรรมการฯ 
พจิารณาแลว้ใหย้กเลกิประกาศผูช้นะ

การเสนอราคา และพจิารณาใหม่

วนศ.
นครศรธีรรมราช

ขมิคางหม ูไมช้งิชนั วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

2 ตัว 24,000 P
1 - 10 ก.พ. -
 2564 ท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่3 ประกาศผูช้นะการเสนอราคา และแจง้ผลการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เนือ่งจากแจง้ผลการจัดซือ้จัดจา้งครัง้

แรก 24 ก.พ. 64 และมกีารอทุธรณ์
วันที ่1 ม.ีค. 64 คณะกรรมการฯ 
พจิารณาแลว้ใหย้กเลกิประกาศผูช้นะ

การเสนอราคา และพจิารณาใหม่

วนศ.
นครศรธีรรมราช

เครือ่งดนตรอีสีาน วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 วง 137,000 P
1 - 10 ก.พ. -
 2564 ท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่3 ประกาศผูช้นะการเสนอราคา และแจง้ผลการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เนือ่งจากแจง้ผลการจัดซือ้จัดจา้งครัง้

แรก 24 ก.พ. 64 และมกีารอทุธรณ์
วันที ่1 ม.ีค. 64 คณะกรรมการฯ 
พจิารณาแลว้ใหย้กเลกิประกาศผูช้นะ

การเสนอราคา และพจิารณาใหม่

วนศ.
นครศรธีรรมราช

ฆอ้งมสุลมิพรอ้มขาตัง้แกะลายแบบน่ังต ี

วทิยาลัยนาฏศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื

 อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัด

นครศรธีรรมราช

1 ชดุ 18,000 P
1 - 10 ก.พ. -
 2564 ท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่3 ประกาศผูช้นะการเสนอราคา และแจง้ผลการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เนือ่งจากแจง้ผลการจัดซือ้จัดจา้งครัง้

แรก 24 ก.พ. 64 และมกีารอทุธรณ์
วันที ่1 ม.ีค. 64 คณะกรรมการฯ 
พจิารณาแลว้ใหย้กเลกิประกาศผูช้นะ

การเสนอราคา และพจิารณาใหม่

วนศ.
นครศรธีรรมราช

ฆอ้งวงเล็กมโหร ีไมช้งิชนั วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 วง 29,000 P
1 - 10 ก.พ. -
 2564 ท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่3 ประกาศผูช้นะการเสนอราคา และแจง้ผลการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เนือ่งจากแจง้ผลการจัดซือ้จัดจา้งครัง้

แรก 24 ก.พ. 64 และมกีารอทุธรณ์
วันที ่1 ม.ีค. 64 คณะกรรมการฯ 
พจิารณาแลว้ใหย้กเลกิประกาศผูช้นะ

การเสนอราคา และพจิารณาใหม่

วนศ.
นครศรธีรรมราช

ฆอ้งวงใหญม่โหร ีไมช้งิชนั วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 วง 29,000 P
1 - 10 ก.พ. -
 2564 ท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่3 ประกาศผูช้นะการเสนอราคา และแจง้ผลการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เนือ่งจากแจง้ผลการจัดซือ้จัดจา้งครัง้

แรก 24 ก.พ. 64 และมกีารอทุธรณ์
วันที ่1 ม.ีค. 64 คณะกรรมการฯ 
พจิารณาแลว้ใหย้กเลกิประกาศผูช้นะ

การเสนอราคา และพจิารณาใหม่

วนศ.
นครศรธีรรมราช

ฉาบ Ingriss ขนาด 20 นิว้ พรอ้มขาตัง้ ไมต้ี
และกระเป๋า วทิยาลัยนาฏศลิปนครศรธีรรมราช 

ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 

จังหวัดนครศรธีรรมราช

2 ชดุ 13,500 P
1 - 10 ก.พ. -
 2564 ท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่3 ประกาศผูช้นะการเสนอราคา และแจง้ผลการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เนือ่งจากแจง้ผลการจัดซือ้จัดจา้งครัง้

แรก 24 ก.พ. 64 และมกีารอทุธรณ์
วันที ่1 ม.ีค. 64 คณะกรรมการฯ 
พจิารณาแลว้ใหย้กเลกิประกาศผูช้นะ

การเสนอราคา และพจิารณาใหม่

วนศ.
นครศรธีรรมราช

ซอเออ้ห ูวทิยาลัยนาฏศลิปนครศรธีรรมราช 

ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 

จังหวัดนครศรธีรรมราช

2 คัน 30,000 P
1 - 10 ก.พ. -
 2564 ท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่3 ประกาศผูช้นะการเสนอราคา และแจง้ผลการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เนือ่งจากแจง้ผลการจัดซือ้จัดจา้งครัง้

แรก 24 ก.พ. 64 และมกีารอทุธรณ์
วันที ่1 ม.ีค. 64 คณะกรรมการฯ 
พจิารณาแลว้ใหย้กเลกิประกาศผูช้นะ

การเสนอราคา และพจิารณาใหม่
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(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 ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน หรอืสง่

มอบครุภณัฑต์าม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)
ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี (17) ความคบืหนา้

วนศ.
นครศรธีรรมราช

ตะโพนไทย เทา้ธรรมดา วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

2 ลกู 16,000 P
1 - 10 ก.พ. -
 2564 ท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่3 ประกาศผูช้นะการเสนอราคา และแจง้ผลการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เนือ่งจากแจง้ผลการจัดซือ้จัดจา้งครัง้

แรก 24 ก.พ. 64 และมกีารอทุธรณ์
วันที ่1 ม.ีค. 64 คณะกรรมการฯ 
พจิารณาแลว้ใหย้กเลกิประกาศผูช้นะ

การเสนอราคา และพจิารณาใหม่

วนศ.
นครศรธีรรมราช

ทับโนรา วทิยาลัยนาฏศลิปนครศรธีรรมราช 

ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 

จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 คู่ 6,500 P
1 - 10 ก.พ. -
 2564 ท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่3 ประกาศผูช้นะการเสนอราคา และแจง้ผลการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เนือ่งจากแจง้ผลการจัดซือ้จัดจา้งครัง้

แรก 24 ก.พ. 64 และมกีารอทุธรณ์
วันที ่1 ม.ีค. 64 คณะกรรมการฯ 
พจิารณาแลว้ใหย้กเลกิประกาศผูช้นะ

การเสนอราคา และพจิารณาใหม่

วนศ.
นครศรธีรรมราช

โทนร ามะนา เบญจรงค ์วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 คู่ 15,000 P
1 - 10 ก.พ. -
 2564 ท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่3 ประกาศผูช้นะการเสนอราคา และแจง้ผลการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เนือ่งจากแจง้ผลการจัดซือ้จัดจา้งครัง้

แรก 24 ก.พ. 64 และมกีารอทุธรณ์
วันที ่1 ม.ีค. 64 คณะกรรมการฯ 
พจิารณาแลว้ใหย้กเลกิประกาศผูช้นะ

การเสนอราคา และพจิารณาใหม่

วนศ.
นครศรธีรรมราช

ป่ีกลางไมช้งิชนัประกอบเรซิน่ วทิยาลัยนาฏ

ศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 เลา 6,000 P
1 - 10 ก.พ. -
 2564 ท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่3 ประกาศผูช้นะการเสนอราคา และแจง้ผลการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เนือ่งจากแจง้ผลการจัดซือ้จัดจา้งครัง้

แรก 24 ก.พ. 64 และมกีารอทุธรณ์
วันที ่1 ม.ีค. 64 คณะกรรมการฯ 
พจิารณาแลว้ใหย้กเลกิประกาศผูช้นะ

การเสนอราคา และพจิารณาใหม่

วนศ.
นครศรธีรรมราช

ป่ีชวาไมช้งิชนัประกอบเรซิน่ วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 เลา 6,000 P
1 - 10 ก.พ. -
 2564 ท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่3 ประกาศผูช้นะการเสนอราคา และแจง้ผลการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เนือ่งจากแจง้ผลการจัดซือ้จัดจา้งครัง้

แรก 24 ก.พ. 64 และมกีารอทุธรณ์
วันที ่1 ม.ีค. 64 คณะกรรมการฯ 
พจิารณาแลว้ใหย้กเลกิประกาศผูช้นะ

การเสนอราคา และพจิารณาใหม่

วนศ.
นครศรธีรรมราช

ป่ีนอกต า่ไมช้งิชนัประกอบเรซิน่ วทิยาลัยนาฏ

ศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 เลา 6,000 P
1 - 10 ก.พ. -
 2564 ท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่3 ประกาศผูช้นะการเสนอราคา และแจง้ผลการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เนือ่งจากแจง้ผลการจัดซือ้จัดจา้งครัง้

แรก 24 ก.พ. 64 และมกีารอทุธรณ์
วันที ่1 ม.ีค. 64 คณะกรรมการฯ 
พจิารณาแลว้ใหย้กเลกิประกาศผูช้นะ

การเสนอราคา และพจิารณาใหม่

วนศ.
นครศรธีรรมราช

ป่ีนอกไมช้งิชนัประกอบเรซิน่ วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 เลา 6,000 P
1 - 10 ก.พ. -
 2564 ท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่3 ประกาศผูช้นะการเสนอราคา และแจง้ผลการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เนือ่งจากแจง้ผลการจัดซือ้จัดจา้งครัง้

แรก 24 ก.พ. 64 และมกีารอทุธรณ์
วันที ่1 ม.ีค. 64 คณะกรรมการฯ 
พจิารณาแลว้ใหย้กเลกิประกาศผูช้นะ

การเสนอราคา และพจิารณาใหม่

วนศ.
นครศรธีรรมราช

ระฆังราวสเีงนิ พรอ้มขาตัง้และกระเป๋า วทิยาลัย

นาฏศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอ

เมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

2 ชดุ 6,500 P
1 - 10 ก.พ. -
 2564 ท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่3 ประกาศผูช้นะการเสนอราคา และแจง้ผลการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เนือ่งจากแจง้ผลการจัดซือ้จัดจา้งครัง้

แรก 24 ก.พ. 64 และมกีารอทุธรณ์
วันที ่1 ม.ีค. 64 คณะกรรมการฯ 
พจิารณาแลว้ใหย้กเลกิประกาศผูช้นะ

การเสนอราคา และพจิารณาใหม่

วนศ.
นครศรธีรรมราช

ระนาดทุม้มโหร ีไมช้งิชนั วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 ราง 29,000 P
1 - 10 ก.พ. -
 2564 ท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่3 ประกาศผูช้นะการเสนอราคา และแจง้ผลการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เนือ่งจากแจง้ผลการจัดซือ้จัดจา้งครัง้

แรก 24 ก.พ. 64 และมกีารอทุธรณ์
วันที ่1 ม.ีค. 64 คณะกรรมการฯ 
พจิารณาแลว้ใหย้กเลกิประกาศผูช้นะ

การเสนอราคา และพจิารณาใหม่

วนศ.
นครศรธีรรมราช

ระนาดเอกมโหร ีไมช้งิชนั วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 ราง 29,000 P
1 - 10 ก.พ. -
 2564 ท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่3 ประกาศผูช้นะการเสนอราคา และแจง้ผลการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เนือ่งจากแจง้ผลการจัดซือ้จัดจา้งครัง้

แรก 24 ก.พ. 64 และมกีารอทุธรณ์
วันที ่1 ม.ีค. 64 คณะกรรมการฯ 
พจิารณาแลว้ใหย้กเลกิประกาศผูช้นะ

การเสนอราคา และพจิารณาใหม่

วนศ.
นครศรธีรรมราช

วงป่ีพาทยม์อญเครือ่งคู ่ประกอบ ไมพ้ดุ 

วทิยาลัยนาฏศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื

 อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัด

นครศรธีรรมราช

1 วง 500,000 P
1 - 10 ก.พ. -
 2564 ท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่3 ประกาศผูช้นะการเสนอราคา และแจง้ผลการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เนือ่งจากแจง้ผลการจัดซือ้จัดจา้งครัง้

แรก 24 ก.พ. 64 และมกีารอทุธรณ์
วันที ่1 ม.ีค. 64 คณะกรรมการฯ 
พจิารณาแลว้ใหย้กเลกิประกาศผูช้นะ

การเสนอราคา และพจิารณาใหม่

วนศ.
นครศรธีรรมราช

กลอ้งโทรทัศน์วงจรปิดชนดิเครอืขา่ย แบบ

มมุมองคงทีส่ าหรับตดิตัง้ภายนอกอาคาร 

วทิยาลัยนาฏศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื

 อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัด

นครศรธีรรมราช

10 ตัว 320,000 P
9 - 18 ก.พ. 
2564 ท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่2 รายงานผลการพจิารณา

วนศ.
นครศรธีรรมราช

กลอ้งโทรทัศน์วงจรปิดชนดิเครอืขา่ย แบบ

มมุมองคงทีส่ าหรับตดิตัง้ภายในอาคาร 

วทิยาลัยนาฏศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื

 อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัด

นครศรธีรรมราช

20 ตัว 460,000 P
9 - 18 ก.พ. 
2564 ท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่2 รายงานผลการพจิารณา

วนศ.
นครศรธีรรมราช

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่2 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 
นิว้) วทิยาลัยนาฏศลิปนครศรธีรรมราช ต าบล

ทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัด

นครศรธีรรมราช

10 เครือ่ง 300,000 P
9 - 18 ก.พ. 
2564 ท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่2 รายงานผลการพจิารณา

วนศ.
นครศรธีรรมราช

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดา ชนดิ 

Network แบบที ่2 (38 หนา้/นาท)ี วทิยาลัย
นาฏศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอ

เมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 เครือ่ง 15,000 P
9 - 18 ก.พ. 
2564 ท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่2 รายงานผลการพจิารณา
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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 ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน หรอืสง่

มอบครุภณัฑต์าม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)
ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี (17) ความคบืหนา้

วนศ.
นครศรธีรรมราช

เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วทิยาลัย
นาฏศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอ

เมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

51 เครือ่ง 127,500 P
9 - 18 ก.พ. 
2564 ท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่2 รายงานผลการพจิารณา

วนศ.
นครศรธีรรมราช

อปุกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 
Switch) ขนาด 8 ชอ่ง วทิยาลัยนาฏศลิป
นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

5 ตัว 41,500 P
9 - 18 ก.พ. 
2564 ท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่2 รายงานผลการพจิารณา

วนศ.
นครศรธีรรมราช

อปุกรณ์บันทกึภาพผา่นเครอืขา่ย Network 
Video Recorder แบบ 32 ชอ่ง วทิยาลัยนาฏ
ศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 ตัว 125,000 P
9 - 18 ก.พ. 
2564 ท าประกาศเชญิชวนครัง้ที ่2 รายงานผลการพจิารณา
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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 ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน หรอืสง่

มอบครุภณัฑต์าม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)
ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี (17) ความคบืหนา้

วนศ.รอ้ยเอ็ด
เครือ่งประดับเพชรชดุมโนราหเ์ลน่น ้า วทิยาลัย

นาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

7 ชดุ 140,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ฉุยฉายพราหมพรอ้มเครือ่งประดับ วทิยาลัย

นาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 140,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุกวางทองพรอ้มเครือ่งประดับและศรษีะ 

วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุกมุภกรรณเครือ่งประดับพรอ้มศรษีะ อาวธุ 

วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุขดิไหมไทยอสีาน วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัด

รอ้ยเอ็ด

20 ชดุ 318,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุตรเีมฆ พรอ้มเครือ่งประดับ ศรษีะ อาวธุ และ

รุง้ วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 60,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุทศกัณฑ ์พรอ้มเครือ่งประดับ ศรษีะ อาวธุ 

และรุง้ วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 80,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุทศคริธีร พรอ้มเครือ่งประดับ ศรษีะ อาวธุ 

และรุง้ วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 80,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุทศคริวีัน พรอ้มเครือ่งประดับ ศรษีะ อาวธุ 

และรุง้ วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 80,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด ชดุไทภเูขา วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด
20 ชดุ 185,000 P

4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุนางเบญจกายพรอ้มเครือ่งประดับและมงกฎุ

นาง วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 120,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

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

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 55,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุนางสดีา พรอ้มเครือ่งประดับ ศรษีะ วทิยาลัย

นาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 120,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุนางสพุรรณมัจฉาพรอ้มเครือ่งประดับและ

มงกฎุนาง วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 120,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุนายแกว้พีเ่ลีย้งพระลอพรอ้มเครือ่งประดับ 

วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 70,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุนายขวัญพีเ่ลีย้งพระลอพรอ้มเครือ่งประดับ 

วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 70,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุนลินนท ์พรอ้มเครือ่งประดับ ศรษีะ อาวธุ 

และรุง้ วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุนลิพัท พรอ้มเครือ่งประดับ ศรษีะ อาวธุ และ

รุง้ วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุเปาวนาสรูเครือ่งประดับพรอ้มศรษีะ อาวธุ 

วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุพญาลงิ ศรษีะมยีอดโลน้ ชดุลงิยนืเครือ่งปัก

หนุน (มัจฉานุ) วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด

ชดุพระแขนสัน้ยนืเครือ่ง ปักหนุน เครือ่งประดับ

 ชฎา อาวธุ (รุง้) วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัด

รอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 70,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุพระแขนสัน้ยนืเครือ่ง ปักหนุน เครือ่งประดับ

 และชฎา วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 70,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน
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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 ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน หรอืสง่

มอบครุภณัฑต์าม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)
ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี (17) ความคบืหนา้

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุพระนารายณ์ พรอ้มเครือ่งประดับ อาวธุและ

ชฎา วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 75,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุพระพรหม พรอ้มเครือ่งประดับศรษีะ อาวธุ 

รุง้และชฎา วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 75,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุพระรามเครือ่งประดับ ชฎา อาวธุ วทิยาลัย

นาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุพระลักษณ์เครือ่งประดับ ชฎา อาวธุ 

วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุพาล ีพรอ้มเครือ่งประดับ ศรษีะ อาวธุ และรุง้

 วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุฟ้อนโหวดพรอ้มเครือ่งประดับเงนิ วทิยาลัย

นาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

40 ชดุ 700,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุมหาชมพ ูพรอ้มเครือ่งประดับ ศรษีะ อาวธุ 

และรุง้ วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุมโหธรเครือ่งประดับพรอ้มศรษีะ อาวธุ 

วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุมา้รศีเครือ่งประดับพรอ้มศรษีะ อาวธุ 

วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุเมขลาพรอ้มเครือ่งประดับ พรอ้มลกูแกว้ 

วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 120,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุไมยราพณ์พรอ้มเครือ่งประดับศรษีะ อาวธุ 

วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุยักษ์ตัวเอกยนืเครือ่ง ปักหนุน ศรษีะยักษ์มี

ยอดภเิภก วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุรามสรูพรอ้มเครือ่งประดับและศรษีะ อาวธุ 

วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุฤษีแดงเครือ่งประดับพรอ้มศรษีะ ไมเ้ทา้ 

วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุเสนา หมอล า วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัด

รอ้ยเอ็ด

4 ชดุ 60,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุเสนาไทยพรอ้มเครือ่งประดับ วทิยาลัยนาฏ

ศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด

 จังหวัดรอ้ยเอ็ด

4 ชดุ 70,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุเสนายักษ์พรอ้มเครือ่งประดับและศรษีะ 

อาวธุ วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

6 ชดุ 120,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุเสนาลงิพรอ้มเครือ่งประดับและศรษีะ อาวธุ 

วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

6 ชดุ 120,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณา อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุหนุมานเครือ่งประดับพรอ้มศรษีะ อาวธุ 

วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
หางเครือ่งหมอล าหญงิ วทิยาลัยนาฏศลิป

รอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 

จังหวัดรอ้ยเอ็ด

5 ชดุ 40,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ยอดนาคะบชูา ตัวเอก วทิยาลัยนาฏศลิป

รอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 

จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ยอด 15,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุทรพาพรอ้มเครือ่งประดับศรษีะ วทิยาลัย

นาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 45,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน
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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 ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน หรอืสง่

มอบครุภณัฑต์าม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)
ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี (17) ความคบืหนา้

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุทรพพีรอ้มเครือ่งประดับศรษีะ วทิยาลัยนาฏ

ศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด

 จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 45,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุทศกัณฐพ์รอ้มเครือ่งประดับศรษีะและอาวธุ 

วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 170,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุนาคตัวเอกพรอ้มเครือ่งประดับศรษีะ 

วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 50,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุบรรลัยกัลป์พรอ้มเครือ่งประดับศรษีะและ

อาวธุ วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุพระมงกฎุพรอ้มเครือ่งประดับศรษีะและอาวธุ

 วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุวริญุจ าบังพรอ้มเครือ่งประดับศรษีะและอาวธุ

 วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุสดายพุรอ้มเครือ่งประดับศรษีะ วทิยาลัย

นาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 45,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุสหสัเดชะพรอ้มเครือ่งประดับศรษีะและอาวธุ

 วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 170,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุสัทธาสรูพรอ้มเครือ่งประดับศรษีะและอาวธุ 

วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุสัมพาทพีรอ้มเครือ่งประดับศรษีะ วทิยาลัย

นาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุแสงอาทติยพ์รอ้มเครือ่งประดับศรษีะและ

อาวธุ วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด
ชดุอนิทรชติพรอ้มเครือ่งประดับศรษีะและอาวธุ 

วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P
4/03/2564 - 
11/03/2564 อยูร่ะหวา่งจัดท ารา่งประกาศเชญิชวน อยูใ่นขัน้ตอนการประกาศเชญิชวน
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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 ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน หรอืสง่

มอบครุภณัฑต์าม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)
ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี (17) ความคบืหนา้

วนศ.กาฬสนิธุ์
Alto Saxophone วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์
ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด

กาฬสนิธุ์

4 ตัว 200,000 P 8-10 ก.พ.64  วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน ( 
3 วัน)

 อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท าการ (วันที ่1-9
 ม.ีค.64) เนือ่งจากมหีนังสอืทว้งตงิแลอทุธรณ์
 วทิยาลัยจงึรายงานผลการด าเนนิการ และ

กรณีปัญหาทีเ่กดิขึน้ ถงึกรมบัญชกีลาง เพือ่

ปรกึษาแนวทางในการชีแ้จงขอ้ทักทว้งการ

ด าเนนิการประกวดราคาชือ้ครภัุณฑด์นตรี

วนศ.กาฬสนิธุ์
BassTrombone วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์
ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด

กาฬสนิธุ์

2 ตัว 200,000 P 8-10 ก.พ.64  วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน ( 
3 วัน)

 อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท าการ (วันที ่1-9
 ม.ีค.64) เนือ่งจากมหีนังสอืทว้งตงิแลอทุธรณ์
 วทิยาลัยจงึรายงานผลการด าเนนิการ และ

กรณีปัญหาทีเ่กดิขึน้ ถงึกรมบัญชกีลาง เพือ่

ปรกึษาแนวทางในการชีแ้จงขอ้ทักทว้งการ

ด าเนนิการประกวดราคาชือ้ครภัุณฑด์นตรี

วนศ.กาฬสนิธุ์ C ทรัมเป็ต วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์
2 ตัว 200,000 P 8-10 ก.พ.64  วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน ( 

3 วัน)

 อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท าการ (วันที ่1-9
 ม.ีค.64) เนือ่งจากมหีนังสอืทว้งตงิแลอทุธรณ์
 วทิยาลัยจงึรายงานผลการด าเนนิการ และ

กรณีปัญหาทีเ่กดิขึน้ ถงึกรมบัญชกีลาง เพือ่

ปรกึษาแนวทางในการชีแ้จงขอ้ทักทว้งการ

ด าเนนิการประกวดราคาชือ้ครภัุณฑด์นตรี

วนศ.กาฬสนิธุ์ Drumset วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบล
กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

2 ชดุ 200,000 P 8-10 ก.พ.64  วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน ( 
3 วัน)

 อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท าการ (วันที ่1-9
 ม.ีค.64) เนือ่งจากมหีนังสอืทว้งตงิแลอทุธรณ์
 วทิยาลัยจงึรายงานผลการด าเนนิการ และ

กรณีปัญหาทีเ่กดิขึน้ ถงึกรมบัญชกีลาง เพือ่

ปรกึษาแนวทางในการชีแ้จงขอ้ทักทว้งการ

ด าเนนิการประกวดราคาชือ้ครภัุณฑด์นตรี

วนศ.กาฬสนิธุ์
Music Stand วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์
ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด

กาฬสนิธุ์

50 ตัว 175,000 P 8-10 ก.พ.64  วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน ( 
3 วัน)

 อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท าการ (วันที ่1-9
 ม.ีค.64) เนือ่งจากมหีนังสอืทว้งตงิแลอทุธรณ์
 วทิยาลัยจงึรายงานผลการด าเนนิการ และ

กรณีปัญหาทีเ่กดิขึน้ ถงึกรมบัญชกีลาง เพือ่

ปรกึษาแนวทางในการชีแ้จงขอ้ทักทว้งการ

ด าเนนิการประกวดราคาชือ้ครภัุณฑด์นตรี

วนศ.กาฬสนิธุ์
Tenor saxophon วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์
ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด

กาฬสนิธุ์

2 ตัว 200,000 P 8-10 ก.พ.64  วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน ( 
3 วัน)

 อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท าการ (วันที ่1-9
 ม.ีค.64) เนือ่งจากมหีนังสอืทว้งตงิแลอทุธรณ์
 วทิยาลัยจงึรายงานผลการด าเนนิการ และ

กรณีปัญหาทีเ่กดิขึน้ ถงึกรมบัญชกีลาง เพือ่

ปรกึษาแนวทางในการชีแ้จงขอ้ทักทว้งการ

ด าเนนิการประกวดราคาชือ้ครภัุณฑด์นตรี

วนศ.กาฬสนิธุ์ กลองคองกา้ วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์
3 ใบ 60,000 P 8-10 ก.พ.64  วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน ( 

3 วัน)

 อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท าการ (วันที ่1-9
 ม.ีค.64) เนือ่งจากมหีนังสอืทว้งตงิแลอทุธรณ์
 วทิยาลัยจงึรายงานผลการด าเนนิการ และ

กรณีปัญหาทีเ่กดิขึน้ ถงึกรมบัญชกีลาง เพือ่

ปรกึษาแนวทางในการชีแ้จงขอ้ทักทว้งการ

ด าเนนิการประกวดราคาชือ้ครภัุณฑด์นตรี

วนศ.กาฬสนิธุ์
คอนเสริต์ สแนรด์รัม วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ์

 ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด

กาฬสนิธุ์

2 .ใบ 50,000 P 8-10 ก.พ.64  วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน ( 
3 วัน)

 อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท าการ (วันที ่1-9
 ม.ีค.64) เนือ่งจากมหีนังสอืทว้งตงิแลอทุธรณ์
 วทิยาลัยจงึรายงานผลการด าเนนิการ และ

กรณีปัญหาทีเ่กดิขึน้ ถงึกรมบัญชกีลาง เพือ่

ปรกึษาแนวทางในการชีแ้จงขอ้ทักทว้งการ

ด าเนนิการประกวดราคาชือ้ครภัุณฑด์นตรี

วนศ.กาฬสนิธุ์ คารเิน็ต Bb วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบล
กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

2 ตัว 200,000 P 8-10 ก.พ.64  วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน ( 
3 วัน)

 อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท าการ (วันที ่1-9
 ม.ีค.64) เนือ่งจากมหีนังสอืทว้งตงิแลอทุธรณ์
 วทิยาลัยจงึรายงานผลการด าเนนิการ และ

กรณีปัญหาทีเ่กดิขึน้ ถงึกรมบัญชกีลาง เพือ่

ปรกึษาแนวทางในการชีแ้จงขอ้ทักทว้งการ

ด าเนนิการประกวดราคาชือ้ครภัุณฑด์นตรี

วนศ.กาฬสนิธุ์
คยีบ์อรด์ไฟฟ้า วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด

กาฬสนิธุ์

2 ตัว 300,000 P 8-10 ก.พ.64  วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน ( 
3 วัน)

 อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท าการ (วันที ่1-9
 ม.ีค.64) เนือ่งจากมหีนังสอืทว้งตงิแลอทุธรณ์
 วทิยาลัยจงึรายงานผลการด าเนนิการ และ

กรณีปัญหาทีเ่กดิขึน้ ถงึกรมบัญชกีลาง เพือ่

ปรกึษาแนวทางในการชีแ้จงขอ้ทักทว้งการ

ด าเนนิการประกวดราคาชือ้ครภัุณฑด์นตรี

วนศ.กาฬสนิธุ์
บารโิทน แซกโซโฟน วทิยาลัยนาฏศลิป

กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จังหวัดกาฬสนิธุ์

2 ตัว 200,000 P
16-23 ก.พ. 
64

 วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน ( 
3 วัน)

 อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท าการ (วันที ่1-9
 ม.ีค.64) เนือ่งจากมหีนังสอืทว้งตงิแลอทุธรณ์
 วทิยาลัยจงึรายงานผลการด าเนนิการ และ

กรณีปัญหาทีเ่กดิขึน้ ถงึกรมบัญชกีลาง เพือ่

ปรกึษาแนวทางในการชีแ้จงขอ้ทักทว้งการ

ด าเนนิการประกวดราคาชือ้ครภัุณฑด์นตรี

วนศ.กาฬสนิธุ์
ยโูฟนเนียม คอนเสริต์ วทิยาลัยนาฏศลิป

กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จังหวัดกาฬสนิธุ์

2 ตัว 200,000 P 8-10 ก.พ.64  วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน ( 
3 วัน)

 อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท าการ (วันที ่1-9
 ม.ีค.64) เนือ่งจากมหีนังสอืทว้งตงิแลอทุธรณ์
 วทิยาลัยจงึรายงานผลการด าเนนิการ และ

กรณีปัญหาทีเ่กดิขึน้ ถงึกรมบัญชกีลาง เพือ่

ปรกึษาแนวทางในการชีแ้จงขอ้ทักทว้งการ

ด าเนนิการประกวดราคาชือ้ครภัุณฑด์นตรี

วนศ.กาฬสนิธุ์
อแีฟลท คลารเินท วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด

กาฬสนิธุ์

2 ตัว 200,000 P 8-10 ก.พ.64  วจิารณ์ TOR และรา่งประกาศเชญิชวน ( 
3 วัน)

 อยูร่ะหวา่งรออทุธรณ์ 7 วันท าการ (วันที ่1-9
 ม.ีค.64) เนือ่งจากมหีนังสอืทว้งตงิแลอทุธรณ์
 วทิยาลัยจงึรายงานผลการด าเนนิการ และ

กรณีปัญหาทีเ่กดิขึน้ ถงึกรมบัญชกีลาง เพือ่

ปรกึษาแนวทางในการชีแ้จงขอ้ทักทว้งการ

ด าเนนิการประกวดราคาชือ้ครภัุณฑด์นตรี
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 งบประมาณหลงั
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(บาท)
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ธิ
ปี
ร
ะก
า
ศ
เช
ญิ
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ว
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ท
ัว่
ไ
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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 ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน หรอืสง่

มอบครุภณัฑต์าม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)
ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี (17) ความคบืหนา้

วนศ.ลพบรุี
กลอ่งเก็บเครือ่งดนตร ี(ซอดว้ง) วทิยาลัยนาฏ
ศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุี

 จังหวัดลพบรุี

2 ใบ 6,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64                              -   

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี
กลอ่งเก็บเครือ่งดนตร ี(ซอสามสาย) วทิยาลัย
นาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืง

ลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 ใบ 7,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี
กลอ่งเก็บเครือ่งดนตร ี(ซออู)้ วทิยาลัยนาฏ
ศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุี

 จังหวัดลพบรุี

2 ใบ 7,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี

กลองเทเนอร ์มารช์ชิง่  (Marching Tenor 
Drum or Marching Toms Drum) ชดุ 6 ใบ 

วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 ชดุ 300,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี กลองยาว วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเล

ชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี
20 ลกู 40,000 P

17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี
กลองสแนรค์อนเสริต์ (Concert Snare Drum) 
วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ใบ 50,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี
กลองสแนรม์ารช์ชิง่  (Marching Snare Drum)
 วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 ใบ 160,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี
กลองใหญค่อนเสริต์ ขนาด 36 นิว้  (Concert 
Bass Drum) วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบล
ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ใบ 130,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี
กลองใหญม่ารช์ชิง่ ขนาด 16 นิว้  (Marching 
Bass Drum) วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบล
ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ใบ 55,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี
กลองใหญม่ารช์ชิง่ ขนาด 18 นิว้ (Marching 
Bass Drum) วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบล
ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ใบ 60,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี
กลองใหญม่ารช์ชิง่ ขนาด 20 นิว้ (Marching 
Bass Drum) วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบล
ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ใบ 65,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี
กตีา้รโ์ปรง่ (Acoustic Guitar) วทิยาลัยนาฏ
ศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุี

 จังหวัดลพบรุี

10 ตัว 150,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี
คอนเสริต์ทบูา (Concert Tuba) วทิยาลัยนาฏ
ศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุี

 จังหวัดลพบรุี

1 ตัว 600,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี
ฉาบคอนเสริต์ ขนาด 18 นิว้ (Concert 
Cymbal) วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเล
ชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 คู่ 30,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี
ฉาบรัว 20 นิว้ (Suspended Cymbal) พรอ้ม
ขาตัง้ วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุ

ศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ใบ 35,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี
ฉาบส าหรับกลองชดุ(Drum cymbal) Cash 16
 นิว้พรอ้มขาตัง้ วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบล

ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 ใบ 40,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี

ฉาบส าหรับกลองชดุ(Drum cymbal) Cash 18
 นิว้ พรอ้มขาตัง้ วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ี

ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัด

ลพบรุี

2 ใบ 50,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี

ฉาบส าหรับกลองชดุ(Drum cymbal) Chaina 
18 นิว้ พรอ้มขาตัง้ วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ี
ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัด

ลพบรุี

2 ใบ 40,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี

ฉาบส าหรับกลองชดุ(Drum cymbal) Hihat 14
 นิว้ พรอ้มขาตัง้ วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ี

ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัด

ลพบรุี

2 คู่ 50,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี

ฉาบส าหรับกลองชดุ(Drum cymbal) Right 22
 นิว้ พรอ้มขาตัง้ วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ี

ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัด

ลพบรุี

2 ใบ 60,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี
ฉาบส าหรับเดนิแถว 18 นิว้ (Marching 
Cymbals) วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเล
ชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 คู่ 50,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)
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 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่
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ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี (17) ความคบืหนา้

วนศ.ลพบรุี
ดับเบิล้เฟรนซฮ์อรน์  (Double French Horn) 
วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ตัว 300,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี
เทเนอรแ์ซก็โซโฟน  (Tenor Saxophone) 
วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 ตัว 400,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี
เทเนอรท์รอมโบน คยี ์บแีฟล็ต  (Tenor Bb / F
 Trombone) วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบล
ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ตัว 100,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี
บารโิทนแซก็โซโฟน (Baritone Saxophone) 
วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ตัว 350,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี
บแีฟลต คลารเิน็ต  (Bb Clarinet) วทิยาลัย
นาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืง

ลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 คัน 120,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี
บแีฟลต ทรัมเป็ต  (Bb Trumpet) วทิยาลัย
นาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืง

ลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

4 ตัว 320,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี
เบสทรอมโบน  (Bass Trombone) วทิยาลัย
นาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืง

ลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 ตัว 400,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี
เปียโนไฟฟ้า (Electric Piano) ชนดิมโีพงในตัว
 วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

3 ตัว 450,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี พณิโปรง่ วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเล

ชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี
20 ตัว 100,000 P

17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี ฟลตู (Flute) วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบล
ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 คัน 120,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี
มารช์ชิง่ทบูา  (Marching Tuba) วทิยาลัยนาฏ
ศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุี

 จังหวัดลพบรุี

1 ตัว 400,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี
มารช์ชิง่บารโิทน  (Marching Baritone) 
วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ตัว 150,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี
มารช์ชิง่เมลโลโฟน  (Marching Mellophone) 
วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ตัว 150,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี
มารช์ชิง่ยโูฟเนียม  (Marching Euphonium) 
วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ตัว 250,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี
มารมิบา (Marimba) วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ี
ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัด

ลพบรุี

1 ตัว 500,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี
ไวบราโฟน (Vibarphone) วทิยาลัยนาฏศลิป
ลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ี

จังหวัดลพบรุี

1 ตัว 400,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี
สแตนดว์างโนต้เพลง (Music Stand) วทิยาลัย
นาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืง

ลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

50 ตัว 150,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)
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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 ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน หรอืสง่

มอบครุภณัฑต์าม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)
ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี (17) ความคบืหนา้

วนศ.ลพบรุี
ร ามะนามสุลมิ (ใหญ)่ วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ี
ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัด

ลพบรุี

4 ใบ 40,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

วนศ.ลพบรุี
อัลโตแซก็โซโฟน  (Alto Saxophone) 
วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 ตัว 180,000 P
17 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 64

  อยูใ่นขัน้ตอนประกาศรา่งและประกาศ

เชญิชวน (เนือ่งจากมกีารแกไ้ข TOR ท า
ใหม้กีารประกาศรา่งใหม ่)

 อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

และคณุลักษณะเพือ่ประกาศผูช้นะ (ระหวา่ง
วันที ่8-15 ม.ีค.64)

95



 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุร ี

 

96



หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทนุ •(6)

จ
 า
น
ว
น

 (
7
) 

 ‘

ห
น
ว่
ย
น
บั

 (
8
) 

 ’

 งบประมาณหลงั

โอนเปลีย่นแปลง 

(บาท)

(1
) 
ว
ธิ
ปี
ร
ะก
า
ศ
เช
ญิ
ช
ว
น
ท
ัว่
ไ
ป

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)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่

มอบงาน หรอืสง่

มอบครุภณัฑต์าม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา /

 ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)
ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี (17) ความคบืหนา้

วนศ.สพุรรณบรุี
กลองทอมบา้ วทิยาลัยนาฏศลิปสพุรรณบรุ ี

ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด

สพุรรณบรุี

2 คู่ 20,000 P

ยกเลกิประกาศการวจิารณ์รอบที ่1
เนือ่งจากมผีูว้จิารณ์ TOR ตอนนีอ้ยูใ่น
ขัน้ตอนขอความเห็นชอบ TOR เพือ่ขอ
อนุมัตปิระกาศการวจิารณ์ TOR รอบที ่2

ยกเลกิประกาศการวจิารณ์รอบที ่1เนือ่งจากมี
ผูว้จิารณ์ TOR ตอนนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนรา่ง
ประกาศเชญิชวน รอบที ่2

วนศ.สพุรรณบรุี
กลองทอมส าหรับเดนิแถว วทิยาลัยนาฏศลิป

สพุรรณบรุ ีต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืง

สพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

1 ใบ 80,000 P

ยกเลกิประกาศการวจิารณ์รอบที ่1
เนือ่งจากมผีูว้จิารณ์ TOR ตอนนีอ้ยูใ่น
ขัน้ตอนขอความเห็นชอบ TOR เพือ่ขอ
อนุมัตปิระกาศการวจิารณ์ TOR รอบที ่2

ยกเลกิประกาศการวจิารณ์รอบที ่1เนือ่งจากมี
ผูว้จิารณ์ TOR ตอนนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนรา่ง
ประกาศเชญิชวน รอบที ่2

วนศ.สพุรรณบรุี
กลองสแนร ์พรอ้มชดุสะพาย วทิยาลัยนาฏศลิป

สพุรรณบรุ ีต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืง

สพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

1 ชดุ 30,000 P

ยกเลกิประกาศการวจิารณ์รอบที ่1
เนือ่งจากมผีูว้จิารณ์ TOR ตอนนีอ้ยูใ่น
ขัน้ตอนขอความเห็นชอบ TOR เพือ่ขอ
อนุมัตปิระกาศการวจิารณ์ TOR รอบที ่2

ยกเลกิประกาศการวจิารณ์รอบที ่1เนือ่งจากมี
ผูว้จิารณ์ TOR ตอนนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนรา่ง
ประกาศเชญิชวน รอบที ่2

วนศ.สพุรรณบรุี
กลองใหญส่ าหรับเดนิแถว ขนาด 26 นิว้ 
วทิยาลัยนาฏศลิปสพุรรณบรุ ีต าบลสนามชยั 

อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

1 ใบ 75,000 P

ยกเลกิประกาศการวจิารณ์รอบที ่1
เนือ่งจากมผีูว้จิารณ์ TOR ตอนนีอ้ยูใ่น
ขัน้ตอนขอความเห็นชอบ TOR เพือ่ขอ
อนุมัตปิระกาศการวจิารณ์ TOR รอบที ่2

ยกเลกิประกาศการวจิารณ์รอบที ่1เนือ่งจากมี
ผูว้จิารณ์ TOR ตอนนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนรา่ง
ประกาศเชญิชวน รอบที ่2

วนศ.สพุรรณบรุี
คลารเินท วทิยาลัยนาฏศลิปสพุรรณบรุ ีต าบล

สนามชยั อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด

สพุรรณบรุี

1 คัน 100,000 P

ยกเลกิประกาศการวจิารณ์รอบที ่1
เนือ่งจากมผีูว้จิารณ์ TOR ตอนนีอ้ยูใ่น
ขัน้ตอนขอความเห็นชอบ TOR เพือ่ขอ
อนุมัตปิระกาศการวจิารณ์ TOR รอบที ่2

ยกเลกิประกาศการวจิารณ์รอบที ่1เนือ่งจากมี
ผูว้จิารณ์ TOR ตอนนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนรา่ง
ประกาศเชญิชวน รอบที ่2

วนศ.สพุรรณบรุี
แซกโซโฟน โซปราโน วทิยาลัยนาฏศลิป

สพุรรณบรุ ีต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืง

สพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

1 คัน 100,000 P

ยกเลกิประกาศการวจิารณ์รอบที ่1
เนือ่งจากมผีูว้จิารณ์ TOR ตอนนีอ้ยูใ่น
ขัน้ตอนขอความเห็นชอบ TOR เพือ่ขอ
อนุมัตปิระกาศการวจิารณ์ TOR รอบที ่2

ยกเลกิประกาศการวจิารณ์รอบที ่1เนือ่งจากมี
ผูว้จิารณ์ TOR ตอนนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนรา่ง
ประกาศเชญิชวน รอบที ่2

วนศ.สพุรรณบรุี
แซกโซโฟน เทนเนอร ์วทิยาลัยนาฏศลิป

สพุรรณบรุ ีต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืง

สพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

1 คัน 120,000 P

ยกเลกิประกาศการวจิารณ์รอบที ่1
เนือ่งจากมผีูว้จิารณ์ TOR ตอนนีอ้ยูใ่น
ขัน้ตอนขอความเห็นชอบ TOR เพือ่ขอ
อนุมัตปิระกาศการวจิารณ์ TOR รอบที ่2

ยกเลกิประกาศการวจิารณ์รอบที ่1เนือ่งจากมี
ผูว้จิารณ์ TOR ตอนนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนรา่ง
ประกาศเชญิชวน รอบที ่2

วนศ.สพุรรณบรุี
แซกโซโฟน อัลโต วทิยาลัยนาฏศลิปสพุรรณบรุี

 ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด

สพุรรณบรุี

1 คัน 90,000 P

ยกเลกิประกาศการวจิารณ์รอบที ่1
เนือ่งจากมผีูว้จิารณ์ TOR ตอนนีอ้ยูใ่น
ขัน้ตอนขอความเห็นชอบ TOR เพือ่ขอ
อนุมัตปิระกาศการวจิารณ์ TOR รอบที ่2

ยกเลกิประกาศการวจิารณ์รอบที ่1เนือ่งจากมี
ผูว้จิารณ์ TOR ตอนนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนรา่ง
ประกาศเชญิชวน รอบที ่2

วนศ.สพุรรณบรุี
ตูแ้อมป์กตีา้ร ์วทิยาลัยนาฏศลิปสพุรรณบรุ ี

ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด

สพุรรณบรุี

1 ตู ้ 50,000 P

ยกเลกิประกาศการวจิารณ์รอบที ่1
เนือ่งจากมผีูว้จิารณ์ TOR ตอนนีอ้ยูใ่น
ขัน้ตอนขอความเห็นชอบ TOR เพือ่ขอ
อนุมัตปิระกาศการวจิารณ์ TOR รอบที ่2

ยกเลกิประกาศการวจิารณ์รอบที ่1เนือ่งจากมี
ผูว้จิารณ์ TOR ตอนนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนรา่ง
ประกาศเชญิชวน รอบที ่2

วนศ.สพุรรณบรุี
ตูแ้อมป์เบส วทิยาลัยนาฏศลิปสพุรรณบรุ ี

ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด

สพุรรณบรุี

1 ตู ้ 60,000 P

ยกเลกิประกาศการวจิารณ์รอบที ่1
เนือ่งจากมผีูว้จิารณ์ TOR ตอนนีอ้ยูใ่น
ขัน้ตอนขอความเห็นชอบ TOR เพือ่ขอ
อนุมัตปิระกาศการวจิารณ์ TOR รอบที ่2

ยกเลกิประกาศการวจิารณ์รอบที ่1เนือ่งจากมี
ผูว้จิารณ์ TOR ตอนนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนรา่ง
ประกาศเชญิชวน รอบที ่2

วนศ.สพุรรณบรุี
ทรัมเป็ต วทิยาลัยนาฏศลิปสพุรรณบรุ ีต าบล

สนามชยั อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด

สพุรรณบรุี

1 คัน 100,000 P

ยกเลกิประกาศการวจิารณ์รอบที ่1
เนือ่งจากมผีูว้จิารณ์ TOR ตอนนีอ้ยูใ่น
ขัน้ตอนขอความเห็นชอบ TOR เพือ่ขอ
อนุมัตปิระกาศการวจิารณ์ TOR รอบที ่2

ยกเลกิประกาศการวจิารณ์รอบที ่1เนือ่งจากมี
ผูว้จิารณ์ TOR ตอนนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนรา่ง
ประกาศเชญิชวน รอบที ่2

วนศ.สพุรรณบรุี
เทนเนอร ์ทรอมโบน วทิยาลัยนาฏศลิป

สพุรรณบรุ ีต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืง

สพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

1 คัน 100,000 P

ยกเลกิประกาศการวจิารณ์รอบที ่1
เนือ่งจากมผีูว้จิารณ์ TOR ตอนนีอ้ยูใ่น
ขัน้ตอนขอความเห็นชอบ TOR เพือ่ขอ
อนุมัตปิระกาศการวจิารณ์ TOR รอบที ่2

ยกเลกิประกาศการวจิารณ์รอบที ่1เนือ่งจากมี
ผูว้จิารณ์ TOR ตอนนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนรา่ง
ประกาศเชญิชวน รอบที ่2

วนศ.สพุรรณบรุี ฟรตุ วทิยาลัยนาฏศลิปสพุรรณบรุ ีต าบลสนาม

ชยั อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี
2 ตัว 60,000 P

ยกเลกิประกาศการวจิารณ์รอบที ่1
เนือ่งจากมผีูว้จิารณ์ TOR ตอนนีอ้ยูใ่น
ขัน้ตอนขอความเห็นชอบ TOR เพือ่ขอ
อนุมัตปิระกาศการวจิารณ์ TOR รอบที ่2

ยกเลกิประกาศการวจิารณ์รอบที ่1เนือ่งจากมี
ผูว้จิารณ์ TOR ตอนนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนรา่ง
ประกาศเชญิชวน รอบที ่2

วนศ.สพุรรณบรุี
เมโลเดยีน ขนาดมลีิม้นิว้ 32 คยี ์1 ชดุ (30ตัว) 
วทิยาลัยนาฏศลิปสพุรรณบรุ ีต าบลสนามชยั 

อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

1 ชดุ 60,000 P

ยกเลกิประกาศการวจิารณ์รอบที ่1
เนือ่งจากมผีูว้จิารณ์ TOR ตอนนีอ้ยูใ่น
ขัน้ตอนขอความเห็นชอบ TOR เพือ่ขอ
อนุมัตปิระกาศการวจิารณ์ TOR รอบที ่2

ยกเลกิประกาศการวจิารณ์รอบที ่1เนือ่งจากมี
ผูว้จิารณ์ TOR ตอนนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนรา่ง
ประกาศเชญิชวน รอบที ่2

วนศ.สพุรรณบรุี

รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ั่ง (ดเีซล) ปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 90 กโิลวัตต ์

วทิยาลัยนาฏศลิปสพุรรณบรุ ีต าบลสนามชยั 

อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

1 คัน 1,364,000 P

พจิารณาผลการเสนอราคา ยกเลกิประกาศ

เชญิชวน เนือ่งจากไมม่ผีูย้ ืน่เสนอราคา 

ตอนนีอ้ยูข้ัน้ตอนการก าหนดคณุลักษณะ 

TOR

พจิารณาผลการเสนอราคา ยกเลกิประกาศ

เชญิชวน เนือ่งจากไมม่ผีูย้ ืน่เสนอราคา ตอน

นีอ้ยูข้ัน้ตอนวจิารณ์ TOR

วนศ.สพุรรณบรุี

กลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด แบบปรับมมุมองคงที ่

ส าหรับตดิตัง้ภายนอกอาคาร แบบที ่1 
(Outdoor PTZ  Network Camera) วทิยาลัย
นาฏศลิปสพุรรณบรุ ีต าบลสนามชยั อ าเภอ

เมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

2 ชดุ 160,000 P

พจิารณาผลการเสนอราคา ยกเลกิประกาศ

เชญิชวน เนือ่งจากไมม่ผีูย้ ืน่เสนอราคา 

ตอนนีอ้ยูข้ัน้ตอนการก าหนดคณุลักษณะ 

TOR

พจิารณาผลการเสนอราคา ยกเลกิประกาศ

เชญิชวน เนือ่งจากไมม่ผีูย้ ืน่เสนอราคา ตอน

นีอ้ยูข้ัน้ตอนการเสนอราคาในระบบ รอบที ่2

วนศ.สพุรรณบรุี

กลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด แบบปรับมมุมองคงที ่

ส าหรับตดิตัง้ภายในอาคาร แบบที ่2 (Indoor 
Fixed Network Camera) วทิยาลัยนาฏศลิป
สพุรรณบรุ ีต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืง

สพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

3 ชดุ 150,000 P

พจิารณาผลการเสนอราคา ยกเลกิประกาศ

เชญิชวน เนือ่งจากไมม่ผีูย้ ืน่เสนอราคา 

ตอนนีอ้ยูข้ัน้ตอนการก าหนดคณุลักษณะ 

TOR

พจิารณาผลการเสนอราคา ยกเลกิประกาศ

เชญิชวน เนือ่งจากไมม่ผีูย้ ืน่เสนอราคา ตอน

นีอ้ยูข้ัน้ตอนการเสนอราคาในระบบ รอบที ่2

วนศ.สพุรรณบรุี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่1  (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 
นิว้) วทิยาลัยนาฏศลิปสพุรรณบรุ ีต าบลสนามชยั
 อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

20 เครือ่ง 440,000 P

พจิารณาผลการเสนอราคา ยกเลกิประกาศ

เชญิชวน เนือ่งจากไมม่ผีูย้ ืน่เสนอราคา 

ตอนนีอ้ยูข้ัน้ตอนการก าหนดคณุลักษณะ 

TOR

พจิารณาผลการเสนอราคา ยกเลกิประกาศ

เชญิชวน เนือ่งจากไมม่ผีูย้ ืน่เสนอราคา ตอน

นีอ้ยูข้ัน้ตอนการเสนอราคาในระบบ รอบที ่2

วนศ.สพุรรณบรุี
เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วทิยาลัย
นาฏศลิปสพุรรณบรุ ีต าบลสนามชยั อ าเภอ

เมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

21 เครือ่ง 52,500 P

พจิารณาผลการเสนอราคา ยกเลกิประกาศ

เชญิชวน เนือ่งจากไมม่ผีูย้ ืน่เสนอราคา 

ตอนนีอ้ยูข้ัน้ตอนการก าหนดคณุลักษณะ 

TOR

พจิารณาผลการเสนอราคา ยกเลกิประกาศ

เชญิชวน เนือ่งจากไมม่ผีูย้ ืน่เสนอราคา ตอน

นีอ้ยูข้ัน้ตอนการเสนอราคาในระบบ รอบที ่2
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
       5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564) 
            5.2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ท่ีจองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว
   
 ก. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ครบก าหนดส่งมอบแล้ว 
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หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทนุ •(6)
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(บาท)
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ัว่
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ป

(3
) 
ว
ธิ
เีฉ
พ
า
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จ
า
ะจ
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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 ทีส่ง่มอบงาน 

หรอืสง่มอบครุภณัฑต์าม

สญัญา/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)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

พัฒนำระบบบันทกึกำรสอน หอ้งเรยีนวชิำกำร

(ทฤษฎ)ี ระดับมหำบัณฑติและดษุฎบีัณฑติ 

(ปรญิญำโท, ปรญิญำเอก) จ ำนวน 6 หอ้งเรยีน 

สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ 

อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ระบบ 994,000 P 6-15 พ.ย.63 สัญญำจำ้ง

เลขที ่7/2564 14 ธ.ค.63
บจก.ทเูฟลโลส์

 เน็ตเวริค์ 

แอนด ์ดไีซน์

14 ธ.ค.63 - 
13 พ.ค.64            994,000.00 3

 งวดที ่1: 28 ม.ค.64
งวดที ่2: 13 เม.ย.64
งวดที ่3: 13 พ.ค.64

 งวดที ่1: 248,500
งวดที ่2: 347,900
งวดที ่3: 397,600

7015446397 งวดที ่1: 1 ก.พ.64 งวดที ่1: 3 ก.พ.64  ระหวำ่งด ำเนนิงำนตำมสัญญำ
 เบกิจำ่ยถงึงวดที ่1 อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิงำนงวดที่
 2 และ 3
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หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทนุ •(6)
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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 ทีส่ง่มอบงาน 

หรอืสง่มอบครุภณัฑต์าม

สญัญา/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)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

คณะศลิปศกึษา

เกา้อีไ้ม ้คณะศลิปศกึษา แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

10 ตัว 18,000 P 7/2564 15 ธ.ค.2563 ยอดเจรญิกจิ
15 ธ.ค.2563-
13 ก.พ.2564 18,000 1 13 ก.พ.2564 18,000 7015482031 15 ก.พ.2564 16 ก.พ.2564  รอสง่ของ  สง่เบกิทีก่ารเงนิแลว้ 10 ม.ีค. 2564

คณะศลิปศกึษา

เกา้อีย้าว คณะศลิปศกึษา แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

10 ตัว 15,000 P 7/2564 15 ธ.ค.2563 ยอดเจรญิกจิ
15 ธ.ค.2563-
13 ก.พ.2564 15,000 1 13 ก.พ.2564 15,000 7015482031 15 ก.พ.2564 16 ก.พ.2564  รอสง่ของ  สง่เบกิทีก่ารเงนิแลว้ 10 ม.ีค. 2564

คณะศลิปศกึษา

เครือ่งดดูฝุ่ น ขนาด 15 ลติร คณะศลิปศกึษา 
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 13,000 P 7/2564 15 ธ.ค.2563 ยอดเจรญิกจิ
15 ธ.ค.2563-
13 ก.พ.2564 13,000 1 13 ก.พ.2564 13,000 7015482031 15 ก.พ.2564 16 ก.พ.2564  รอสง่ของ  สง่เบกิทีก่ารเงนิแลว้ 10 ม.ีค. 2564

คณะศลิปศกึษา

ชดุโซฟารับแขก พรอ้มโตะ๊กลาง คณะ

ศลิปศกึษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ

นคร กรงุเทพมหานคร

3 ชดุ 60,000 P 7/2564 15 ธ.ค.2563 ยอดเจรญิกจิ
15 ธ.ค.2563-
13 ก.พ.2564 60,000 1 13 ก.พ.2564 60,000 7015482031 15 ก.พ.2564 16 ก.พ.2564  รอสง่ของ  สง่เบกิทีก่ารเงนิแลว้ 10 ม.ีค. 2564

คณะศลิปศกึษา

ชดุรับแขกไม ้คณะศลิปศกึษา แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 16,000 P 7/2564 15 ธ.ค.2563 ยอดเจรญิกจิ
15 ธ.ค.2563-
13 ก.พ.2564 16,000 1 13 ก.พ.2564 16,000 7015482031 15 ก.พ.2564 16 ก.พ.2564  รอสง่ของ  สง่เบกิทีก่ารเงนิแลว้ 10 ม.ีค. 2564

คณะศลิปศกึษา

โซฟารับแขก คณะศลิปศกึษา แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 18,000 P 7/2564 15 ธ.ค.2563 ยอดเจรญิกจิ
15 ธ.ค.2563-
13 ก.พ.2564 18,000 1 13 ก.พ.2564 18,000 7015482031 15 ก.พ.2564 16 ก.พ.2564  รอสง่ของ  สง่เบกิทีก่ารเงนิแลว้ 10 ม.ีค. 2564

คณะศลิปศกึษา

โตะ๊ประชมุ คณะศลิปศกึษา แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

3 ตัว 8,400 P 7/2564 15 ธ.ค.2563 ยอดเจรญิกจิ
15 ธ.ค.2563-
13 ก.พ.2564 8,400 1 13 ก.พ.2564 8,400 7015482031 15 ก.พ.2564 16 ก.พ.2564  รอสง่ของ  สง่เบกิทีก่ารเงนิแลว้ 10 ม.ีค. 2564

คณะศลิปศกึษา

โตะ๊หมูบ่ชูา (ชดุใหญ)่ ไมส้ัก คณะศลิปศกึษา 

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 30,000 P 7/2564 15 ธ.ค.2563 ยอดเจรญิกจิ
15 ธ.ค.2563-
13 ก.พ.2564 30,000 1 13 ก.พ.2564 30,000 7015482031 2 ม.ีค 2564 5 ม.ีค. 2564  รอสง่ของ  สง่เบกิทีก่ารเงนิแลว้ 10 ม.ีค. 2564

คณะศลิปศกึษา

โตะ๊หมูบ่ชูา คณะศลิปศกึษา แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 7,500 P 7/2564 15 ธ.ค.2563 ยอดเจรญิกจิ
15 ธ.ค.2563-
13 ก.พ.2564 7,500 1 13 ก.พ.2564 7,500 7015482031 15 ก.พ.2564 16 ก.พ.2564  รอสง่ของ  สง่เบกิทีก่ารเงนิแลว้ 10 ม.ีค. 2564

คณะศลิปศกึษา

โพเดยีม แทน่บรรยาย คณะศลิปศกึษา แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

5 ตัว 45,000 P 7/2564 15 ธ.ค.2563 ยอดเจรญิกจิ
15 ธ.ค.2563-
13 ก.พ.2564 45,000 1 13 ก.พ.2564 45,000 7015482031 15 ก.พ.2564 16 ก.พ.2564  รอสง่ของ  สง่เบกิทีก่ารเงนิแลว้ 10 ม.ีค. 2564
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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 ทีส่ง่มอบงาน 

หรอืสง่มอบครุภณัฑต์าม

สญัญา/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)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

วนศ. ตดิตัง้ระบบเทปน ้ำพุง่ สนำมหญำ้ดำ้นหนำ้ 

วทิยำลัยนำฏศลิป
19,581 P 3 ม.ีค 64

บรษัิท ทเีคเอ

สกำรคำ้และ

บรกิำรจ ำกัด

3 ม.ีค. -18 ม.ีค. 
64              19,581.00 1 18-ม.ีค.-64                19,581.00 7015846644 8-ม.ีค.-64 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวำ่งกำร

ตรวจรับงำน
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ไ
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) 
ว
ธิ
เีฉ
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า
ะเ
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า
ะจ
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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 ทีส่ง่มอบงาน 

หรอืสง่มอบครุภณัฑต์าม

สญัญา/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)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุคนธงยักษ์ พรอ้มศรีษะ และเครือ่งประดับ 

วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบลหายยา 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 56,500 P 9/2564 8 มกราคม 2564
 บรษัิท เดอะ

แลนด ์ออฟ 

อารท์ จ ากัด

9 ม.ค. 2564-
8 พ.ค. 2564                   56,500 3

งวดที ่1 = 9 มนีาคม 2564
งวดที ่2 = 8 เมษายน 2564
งวดที ่3 = 8 พฤษภาคม 2564

                    56,500 7015602031 ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายใน

วันที ่8 พฤษภาคม 2564
ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายในวันที่

 8 พฤษภาคม 2564

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุคนธงลงิ พรอ้มศรีษะ และเครือ่งประดับ 

วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบลหายยา 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 56,500 P 9/2564 8 มกราคม 2564
 บรษัิท เดอะ

แลนด ์ออฟ 

อารท์ จ ากัด

9 ม.ค. 2564-
8 พ.ค. 2564                   56,500 3

งวดที ่1 = 9 มนีาคม 2564
งวดที ่2 = 8 เมษายน 2564
งวดที ่3 = 8 พฤษภาคม 2564

                    56,500 7015602031 ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายใน

วันที ่8 พฤษภาคม 2564
ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายในวันที่

 8 พฤษภาคม 2564

วนศ.เชยีงใหม่

ชดุชมภพูาน พรอ้มศรีษะ อาวธุ และ

เครือ่งประดับ วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่

ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

1 ชดุ 56,500 P 9/2564 8 มกราคม 2564
 บรษัิท เดอะ

แลนด ์ออฟ 

อารท์ จ ากัด

9 ม.ค. 2564-
8 พ.ค. 2564                   56,500 3

งวดที ่1 = 9 มนีาคม 2564
งวดที ่2 = 8 เมษายน 2564
งวดที ่3 = 8 พฤษภาคม 2564

                    56,500 7015602031 ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายใน

วันที ่8 พฤษภาคม 2564
ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายในวันที่

 8 พฤษภาคม 2564

วนศ.เชยีงใหม่

ชดุทศกัณฐ ์พรอ้มศรีษะ อาวธุ และ

เครือ่งประดับ วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่

ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

1 ชดุ 77,900 P 9/2564 8 มกราคม 2564
 บรษัิท เดอะ

แลนด ์ออฟ 

อารท์ จ ากัด

9 ม.ค. 2564-
8 พ.ค. 2564                   77,900 3

งวดที ่1 = 9 มนีาคม 2564
งวดที ่2 = 8 เมษายน 2564
งวดที ่3 = 8 พฤษภาคม 2564

                    77,900 7015602031 ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายใน

วันที ่8 พฤษภาคม 2564
ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายในวันที่

 8 พฤษภาคม 2564

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุนลินนท ์พรอ้มศรีษะ อาวธุ และเครือ่งประดับ

 วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบลหายยา 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 56,500 P 9/2564 8 มกราคม 2564
 บรษัิท เดอะ

แลนด ์ออฟ 

อารท์ จ ากัด

9 ม.ค. 2564-
8 พ.ค. 2564                   56,500 3

งวดที ่1 = 9 มนีาคม 2564
งวดที ่2 = 8 เมษายน 2564
งวดที ่3 = 8 พฤษภาคม 2564

                    56,500 7015602031 ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายใน

วันที ่8 พฤษภาคม 2564
ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายในวันที่

 8 พฤษภาคม 2564

วนศ.เชยีงใหม่

ชดุเปาวนาสรู พรอ้มศรีษะ อาวธุ และ

เครือ่งประดับ วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่

ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

1 ชดุ 80,000 P 9/2564 8 มกราคม 2564
 บรษัิท เดอะ

แลนด ์ออฟ 

อารท์ จ ากัด

9 ม.ค. 2564-
8 พ.ค. 2564                   77,900 3

งวดที ่1 = 9 มนีาคม 2564
งวดที ่2 = 8 เมษายน 2564
งวดที ่3 = 8 พฤษภาคม 2564

                    77,900 7015602031 ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายใน

วันที ่8 พฤษภาคม 2564
ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายในวันที่

 8 พฤษภาคม 2564

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุพระราม พรอ้มศรีษะ อาวธุ และเครือ่งประดับ

 วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบลหายยา 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 80,000 P 9/2564 8 มกราคม 2564
 บรษัิท เดอะ

แลนด ์ออฟ 

อารท์ จ ากัด

9 ม.ค. 2564-
8 พ.ค. 2564                   77,900 3

งวดที ่1 = 9 มนีาคม 2564
งวดที ่2 = 8 เมษายน 2564
งวดที ่3 = 8 พฤษภาคม 2564

                    77,900 7015602031 ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายใน

วันที ่8 พฤษภาคม 2564
ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายในวันที่

 8 พฤษภาคม 2564

วนศ.เชยีงใหม่

ชดุพระลักษมณ์ พรอ้มศรีษะ อาวธุ และ

เครือ่งประดับ วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่

ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

1 ชดุ 77,900 P 9/2564 8 มกราคม 2564
 บรษัิท เดอะ

แลนด ์ออฟ 

อารท์ จ ากัด

9 ม.ค. 2564-
8 พ.ค. 2564                   77,900 3

งวดที ่1 = 9 มนีาคม 2564
งวดที ่2 = 8 เมษายน 2564
งวดที ่3 = 8 พฤษภาคม 2564

                    77,900 7015602031 ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายใน

วันที ่8 พฤษภาคม 2564
ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายในวันที่

 8 พฤษภาคม 2564

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุมโหธร พรอ้มศรีษะ อาวธุ และเครือ่งประดับ 

วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบลหายยา 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 80,000 P 9/2564 8 มกราคม 2564
 บรษัิท เดอะ

แลนด ์ออฟ 

อารท์ จ ากัด

9 ม.ค. 2564-
8 พ.ค. 2564                   77,900 3

งวดที ่1 = 9 มนีาคม 2564
งวดที ่2 = 8 เมษายน 2564
งวดที ่3 = 8 พฤษภาคม 2564

                    77,900 7015602031 ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายใน

วันที ่8 พฤษภาคม 2564
ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายในวันที่

 8 พฤษภาคม 2564

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุมา้ 2 ตัว พรอ้มศรีษะ และเครือ่งประดับ 

วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบลหายยา 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 40,000 P 9/2564 8 มกราคม 2564
 บรษัิท เดอะ

แลนด ์ออฟ 

อารท์ จ ากัด

9 ม.ค. 2564-
8 พ.ค. 2564                   36,800 3

งวดที ่1 = 9 มนีาคม 2564
งวดที ่2 = 8 เมษายน 2564
งวดที ่3 = 8 พฤษภาคม 2564

                    36,800 7015602031 ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายใน

วันที ่8 พฤษภาคม 2564
ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายในวันที่

 8 พฤษภาคม 2564

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุระบ ากนิรรีอ่นออกมโนราหบ์ชูายัญ วทิยาลัย

นาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบลหายยา อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

7 ชดุ 324,500 P 9/2564 8 มกราคม 2564
 บรษัิท เดอะ

แลนด ์ออฟ 

อารท์ จ ากัด

9 ม.ค. 2564-
8 พ.ค. 2564                 324,500 3

งวดที ่1 = 9 มนีาคม 2564
งวดที ่2 = 8 เมษายน 2564
งวดที ่3 = 8 พฤษภาคม 2564

                  324,500 7015602031 ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายใน

วันที ่8 พฤษภาคม 2564
ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายในวันที่

 8 พฤษภาคม 2564

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุราชสหี ์2 ตัว พรอ้มศรีษะ และเครือ่งประดับ 

วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบลหายยา 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 33,500 P 9/2564 8 มกราคม 2564
 บรษัิท เดอะ

แลนด ์ออฟ 

อารท์ จ ากัด

9 ม.ค. 2564-
8 พ.ค. 2564                   33,500 3

งวดที ่1 = 9 มนีาคม 2564
งวดที ่2 = 8 เมษายน 2564
งวดที ่3 = 8 พฤษภาคม 2564

                    33,500 7015602031 ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายใน

วันที ่8 พฤษภาคม 2564
ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายในวันที่

 8 พฤษภาคม 2564

วนศ.เชยีงใหม่

ชดุสบิขนุ 10 ตัว พรอ้มศรีษะ อาวธุ และ
เครือ่งประดับ วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่

ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

1 ชดุ 585,000 P 9/2564 8 มกราคม 2564
 บรษัิท เดอะ

แลนด ์ออฟ 

อารท์ จ ากัด

9 ม.ค. 2564-
8 พ.ค. 2564                 585,000 3

งวดที ่1 = 9 มนีาคม 2564
งวดที ่2 = 8 เมษายน 2564
งวดที ่3 = 8 พฤษภาคม 2564

                  585,000 7015602031 ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายใน

วันที ่8 พฤษภาคม 2564
ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายในวันที่

 8 พฤษภาคม 2564

วนศ.เชยีงใหม่

ชดุสบิแปดมงกฏุ 10 ตัว พรอ้มศรีษะ อาวธุ และ
เครือ่งประดับ วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่

ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

1 ชดุ 585,000 P 9/2564 8 มกราคม 2564
 บรษัิท เดอะ

แลนด ์ออฟ 

อารท์ จ ากัด

9 ม.ค. 2564-
8 พ.ค. 2564                 585,000 3

งวดที ่1 = 9 มนีาคม 2564
งวดที ่2 = 8 เมษายน 2564
งวดที ่3 = 8 พฤษภาคม 2564

                  585,000 7015602031 ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายใน

วันที ่8 พฤษภาคม 2564
ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายในวันที่

 8 พฤษภาคม 2564

วนศ.เชยีงใหม่

ชดุสบิรถ 10 ตัว พรอ้มศรีษะ อาวธุ และ
เครือ่งประดับ วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่

ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

1 ชดุ 779,280 P 9/2564 8 มกราคม 2564
 บรษัิท เดอะ

แลนด ์ออฟ 

อารท์ จ ากัด

9 ม.ค. 2564-
8 พ.ค. 2564                 779,280 3

งวดที ่1 = 9 มนีาคม 2564
งวดที ่2 = 8 เมษายน 2564
งวดที ่3 = 8 พฤษภาคม 2564

                  779,280 7015602031 ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายใน

วันที ่8 พฤษภาคม 2564
ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายในวันที่

 8 พฤษภาคม 2564

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุสคุรพี พรอ้มศรีษะ อาวธุ และเครือ่งประดับ 

วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบลหายยา 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 60,000 P 9/2564 8 มกราคม 2564
 บรษัิท เดอะ

แลนด ์ออฟ 

อารท์ จ ากัด

9 ม.ค. 2564-
8 พ.ค. 2564                   58,800 3

งวดที ่1 = 9 มนีาคม 2564
งวดที ่2 = 8 เมษายน 2564
งวดที ่3 = 8 พฤษภาคม 2564

                    58,800 7015602031 ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายใน

วันที ่8 พฤษภาคม 2564
ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายในวันที่

 8 พฤษภาคม 2564

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุหนุมาน พรอ้มศรีษะ อาวธุ และเครือ่งประดับ

 วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบลหายยา 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 60,000 P 9/2564 8 มกราคม 2564
 บรษัิท เดอะ

แลนด ์ออฟ 

อารท์ จ ากัด

9 ม.ค. 2564-
8 พ.ค. 2564                   58,800 3

งวดที ่1 = 9 มนีาคม 2564
งวดที ่2 = 8 เมษายน 2564
งวดที ่3 = 8 พฤษภาคม 2564

                    58,800 7015602031 ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายใน

วันที ่8 พฤษภาคม 2564
ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายในวันที่

 8 พฤษภาคม 2564

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุองคต พรอ้มศรีษะ อาวธุ และเครือ่งประดับ 

วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่ต าบลหายยา 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 60,000 P 9/2564 8 มกราคม 2564
 บรษัิท เดอะ

แลนด ์ออฟ 

อารท์ จ ากัด

9 ม.ค. 2564-
8 พ.ค. 2564                   58,820 3

งวดที ่1 = 9 มนีาคม 2564
งวดที ่2 = 8 เมษายน 2564
งวดที ่3 = 8 พฤษภาคม 2564

                    58,820 7015602031 ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายใน

วันที ่8 พฤษภาคม 2564
ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายในวันที่

 8 พฤษภาคม 2564
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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 ทีส่ง่มอบงาน 

หรอืสง่มอบครุภณัฑต์าม

สญัญา/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)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

วนศ.จันทบรุี ชดุรับแขก 6 ทีน่ั่ง วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ี
ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 ชดุ 60,000 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

60,000 1 15-ม.ีค.-64 60,000 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี

เกา้อีท้ างานผูอ้ านวยการ ขนาด กวา้ง 600 x ลกึ
 600 x สงู 1140 มม. วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุี
 ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัด

จันทบรุี

1 ตัว 11,000 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

               8,584.00 1 15-ม.ีค.-64                  8,584.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี

เกา้อีท้ างานรองผูอ้ านวยการ ขนาด กวา้ง 600 x
 ลกึ 600 x สงู 1140 มม. วทิยาลัยนาฏศลิป
จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

5 ตัว 42,920 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

             42,920.00 1 15-ม.ีค.-64                42,920.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี เกา้อีน้วมทรง A  วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ี
ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

200 ตัว 105,600 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

105,600 1 15-ม.ีค.-64 105,600 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี
เกา้อีนั้กเรยีน ขนาด กวา้ง 520 x ลกึ 535 x สงู
 835 มม.  วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัด
ใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

11 ตัว 12,100                P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

                  12,100 1 15-ม.ีค.-64                     12,100 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี
เกา้อีนั้กเรยีน ขนาด กวา้ง 625 x ลกึ 760 x สงู
 850 มม.  วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัด
ใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1,134 ตัว 1,497,379 P กอ.2//2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

        1,496,880.00 1 15-ม.ีค.-64           1,496,880.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี
เกา้อีรั้บรอง ขนาด กวา้ง 410 x ลกึ 550 x สงู 
1010 มม.  วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัด
ใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

12 ตัว 97,920 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

             97,920.00 1 15-ม.ีค.-64                97,920.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี
เกา้อีส้ าหรับโตะ๊ประชมุ ขนาด กวา้ง 600 x ลกึ 

600 x สงู 950 มม. วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ี
ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

6 ตัว 48,960 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

             48,960.00 1 15-ม.ีค.-64                48,960.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี

เกา้อีห้นา้โตะ๊ท างานผูอ้ านวยการ ขนาด กวา้ง 

600 x ลกึ 540 x สงู 950 มม. วทิยาลัยนาฏ
ศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

2 ตัว 3,216 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

               3,216.00 1 15-ม.ีค.-64                  3,216.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

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 16,080 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

             16,080.00 1 15-ม.ีค.-64                16,080.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี

เกา้อีห้อ้งปฎบิัตกิารคอมพวิเตอร ์ขนาด กวา้ง 

560 x ลกึ 610 x สงู 820 มม.  วทิยาลัยนาฏ
ศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

68 ตัว 99,280 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

             99,280.00 1 15-ม.ีค.-64                99,280.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี
เกา้อีห้อ้งสมดุ ขนาด กวา้ง 450 x ลกึ 460 x สงู
 850 มม. วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัด
ใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

27 ตัว 25,056 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

             25,056.00 1 15-ม.ีค.-64                25,056.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี

เคาน์เตอรบ์รรณารักษ์ ขนาด กวา้ง 3525 x ลกึ 

1660 x สงู 1100 มม. วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุี
 ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัด

จันทบรุี

1 ตัว 97,000 P ค2/2564 14-ม.ค.-64

บรษัิท 

เฟอรน์เิจอร ์

เอาทเ์ล็ท 

จันทบรุ ีจัด

15/ม.ค./2564
และ 14 ก.พ./
2564

97,000 1 14-ก.พ.-64 97,000 7015595335 14-ก.พ.-64 18-ก.พ.-64  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งขออนุมัตเิบกิจา่ยเงนิ

วนศ.จันทบรุี

เคาน์เตอรป์ระชาสัมพันธ ์ขนาด กวา้ง 3250 x 
ลกึ 910 x สงู 1100 มม. วทิยาลัยนาฏศลิป
จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

1 ตัว 14,049 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

             14,049.00 1 15-ม.ีค.-64                14,049.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี
เคารเ์ตอรบ์รหิารยมืคนืหนังสอื วทิยาลัยนาฏ

ศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

1 ชดุ 3,000 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

               3,000.00 1 15-ม.ีค.-64                  3,000.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

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 36,910 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

             36,910.00 1 15-ม.ีค.-64                36,910.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี
โซฟารับแขก 1 ทีน่ั่ง ขนาด กวา้ง 850 x ลกึ 

690 x สงู 750 มม. วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ี
ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

6 ชดุ 85,200 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

                  85,200 1 15-ม.ีค.-64                     85,200 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี
โซฟารับแขก 3 ทีน่ั่ง ขนาด กวา้ง 2030 x ลกึ 

690 x สงู 750 มม. วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ี
ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

10 ชดุ 310,000 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

                310,000 1 15-ม.ีค.-64                   310,000 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์
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(14)
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วนศ.จันทบรุี
ตูเ้ก็บเอกสาร 4 ลิน้ชกั ขนาด กวา้ง 464 x ลกึ 

616 x สงู 1320 มม. วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ี
ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

6 ตู ้ 18,912 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

                  18,912 1 15-ม.ีค.-64                     18,912 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี

ตูเ้ก็บเอกสารเตีย้บานเปิด ขนาด กวา้ง 900 x 
ลกึ 400 x สงู 834 มม. วทิยาลัยนาฏศลิป
จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

2 ตู ้ 4,256 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

               4,256.00 1 15-ม.ีค.-64                  4,256.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี

ตูเ้ก็บเอกสารบนโลง่-ลา่งบานเปิด ขนาด กวา้ง 

900 x ลกึ 400 x สงู 1608 มม. วทิยาลัยนาฏ
ศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

15 ตู ้ 48,750 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

             48,750.00 1 15-ม.ีค.-64                48,750.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี

ตูเ้ก็บเอกสารบานเปิดกระจก ขนาด กวา้ง 900 x
 ลกึ 400 x สงู 1221 มม. วทิยาลัยนาฏศลิป
จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

10 ตู ้ 33,160 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

             33,160.00 1 15-ม.ีค.-64                33,160.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี

ตูเ้ก็บเอกสารบานเลือ่นกระจก ขนาด กวา้ง 900
 x ลกึ 450 x สงู 750 มม. วทิยาลัยนาฏศลิป
จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

3 ตู ้ 8,712 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

               8,712.00 1 15-ม.ีค.-64                  8,712.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี

ตูเ้ก็บเอกสารแบบรางเลือ่น ขนาด กวา้ง 6700 x
 ลกึ 2136 x สงู 2370 มม. วทิยาลัยนาฏศลิป
จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

1 ชดุ 246,160 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

           246,160.00 1 15-ม.ีค.-64              246,160.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี

ตูเ้ก็บเอกสารสงูลา่งบานทบึ-บนบานกระจก 

ขนาด กวา้ง 900 x ลกึ 400 x สงู 1995 มม. 
วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอ

เมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

5 ตู ้ 27,170 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

             27,170.00 1 15-ม.ีค.-64                27,170.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี
ตูโ้ชว ์Built-in ขนาด กวา้ง 2700 x ลกึ 600 x 
สงู 2600 มม. วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบล
วัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ตู ้ 30,706 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

             30,706.00 1 15-ม.ีค.-64                30,706.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี

ตูเ้สรมิโตะ๊ท างานผูอ้ านวยการ ขนาด กวา้ง 

2000 x ลกึ 600 x สงู 660 มม. วทิยาลัยนาฏ
ศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

1 ตู ้ 5,486 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

               5,486.00 1 15-ม.ีค.-64                  5,486.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี

ตูเ้สรมิโตะ๊ท างานรองผูอ้ านวยการ ขนาด กวา้ง 

2000 x ลกึ 600 x สงู 660 มม. วทิยาลัยนาฏ
ศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

5 ตัว 27,430 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

             27,430.00 1 15-ม.ีค.-64                27,430.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

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 กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

               8,704.00 1 15-ม.ีค.-64                  8,704.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี
ตูเ้อกสารเหล็กส าหรับใสแ่ฟ้ม 4 ชัน้ สเีทา 

วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอ

เมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

3 ตู ้ 10,020 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

             10,020.00 1 15-ม.ีค.-64                10,020.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี
โตะ๊กลางรับแขก ขนาด กวา้ง 1040 x ลกึ 535 
x สงู 420 มม. วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบล
วัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

9 ตัว 50,600 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

             50,400.00 1 15-ม.ีค.-64                50,400.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี

โตะ๊ท างานผูอ้ านวยการ ขนาด กวา้ง 2400 x 
ลกึ 1000 x สงู 750 มม. วทิยาลัยนาฏศลิป
จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

1 ตัว 21,182 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

             21,182.00 1 15-ม.ีค.-64                21,182.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี

โตะ๊ท างานรองผูอ้ านวยการ ขนาด กวา้ง 2000 
x ลกึ 1000 x สงู 750 มม. วทิยาลัยนาฏศลิป
จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

5 ตัว 44,130 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

             44,130.00 1 15-ม.ีค.-64                44,130.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี
โตะ๊ท างานหวัหนา้ฝ่าย ขนาด กวา้ง 1600 x ลกึ
 750 x สงู 750 มม. วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ี
ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 ตัว 6,044 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

               6,044.00 1 15-ม.ีค.-64                  6,044.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี

โตะ๊ปฎบิัตกิารคอมพวิเตอร ์(ตัวเสรมิ) ขนาด 

กวา้ง 1200 x ลกึ 600 x สงู 750 มม.  วทิยาลัย
นาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืง

จันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

44 ตัว 123,200 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

           123,200.00 1 15-ม.ีค.-64              123,200.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี

โตะ๊ปฎบิัตกิารคอมพวิเตอร ์(แถว) ขนาด กวา้ง 

2400 x ลกึ 600 x สงู 750 มม.  วทิยาลัยนาฏ
ศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

12 ตัว 37,200 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

             37,200.00 1 15-ม.ีค.-64                37,200.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี
โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี ้(20 ทีน่ั่ง)  วทิยาลัยนาฏ
ศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

1 ชดุ 28,900 P ค1/2564 15-ม.ค.-64

บรษัิท 

เฟอรน์เิจอร ์

เอาทเ์ล็ท 

จันทบรุ ีจัด

15/ม.ค./2564
และ 14 ก.พ./
2564

28,900 1 14-ก.พ.-64 28,900 7015595335 14-ก.พ.-64 18-ก.พ.-64  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งขออนุมัตเิบกิจา่ยเงนิ
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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 ทีส่ง่มอบงาน 

หรอืสง่มอบครุภณัฑต์าม

สญัญา/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)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

วนศ.จันทบรุี
โตะ๊ประชมุยอ่ย ขนาด กวา้ง 1800 x ลกึ 1200 
x สงู 750 มม.  วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบล
วัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ตัว 3,200 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

               3,200.00 1 15-ม.ีค.-64                  3,200.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี
โตะ๊ประชมุยอ่ย ขนาด กวา้ง 2400 x ลกึ 1200 
x สงู 750 มม.  วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบล
วัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ตัว 3,400 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

               3,400.00 1 15-ม.ีค.-64                  3,400.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี โตะ๊หมู ่7 วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัด
ใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ชดุ 8,500 P ค2/2564 14-ม.ค.-64

บรษัิท 

เฟอรน์เิจอร ์

เอาทเ์ล็ท 

จันทบรุ ีจัด

15/ม.ค./2564
และ 14 ก.พ./
2564

8,500 1 14-ก.พ.-64 8,500 7015595335 14-ก.พ.-64 18-ก.พ.-64  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งขออนุมัตเิบกิจา่ยเงนิ

วนศ.จันทบรุี โตะ๊หมู ่9  วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัด
ใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ชดุ 16,500 P ค2/2564 14-ม.ค.-64

บรษัิท 

เฟอรน์เิจอร ์

เอาทเ์ล็ท 

จันทบรุ ีจัด

15/ม.ค./2564
และ 14 ก.พ./
2564

16,500 1 14-ก.พ.-64 16,500 7015595335 14-ก.พ.-64 18-ก.พ.-64  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งขออนุมัตเิบกิจา่ยเงนิ

วนศ.จันทบรุี
โตะ๊หอ้งรับแขก ขนาด กวา้ง 640 x ลกึ 535 x 
สงู 420 มม.  วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบล
วัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

4 ตัว 16,100 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

             16,000.00 1 15-ม.ีค.-64                16,000.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี
โตะ๊อา่นหนังสอื ขนาด กวา้ง 1800 x ลกึ 900 x
 สงู 750 มม. วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบล
วัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

9 ตัว 37,800 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

             37,800.00 1 15-ม.ีค.-64                37,800.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี
ถาดคยีบ์อรด์ ขนาด กวา้ง 650 x ลกึ 320 x สงู
 19 มม. วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม่
 อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

95 อัน 52,725 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

             52,725.00 1 15-ม.ีค.-64                52,725.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี
ทีว่าง CPU ลอ้เลือ่น ขนาด กวา้ง 225 x ลกึ 

500 x สงู 305 มม. วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ี
ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

95 ตัว 74,100 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

             74,100.00 1 15-ม.ีค.-64                74,100.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี
บอรด์ท าเนียบบคุลากร วทิยาลัยนาฏศลิป

จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

1 บอรด์ 15,000 P ค14/2564 11-ม.ค.-64 รา้นอิง้ค ์2554 11/ม.ค./2564
และ 1/ก..พ./2564 15,000 1 1-ก.พ.-64 15,000 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี
แผน่บังตา ขนาด กวา้ง 1000 x ลกึ 0.7 x สงู 
350 มม.  วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัด
ใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

68 แผน่ 54,400 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

             54,400.00 1 15-ม.ีค.-64                54,400.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี
แผน่บังตา ขนาด กวา้ง 1300 x ลกึ 0.7 x สงู 
350 มม.  วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัด
ใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 แผน่ 2,100 P กอ.2/2564 14-ม.ค.-64
บรษัิท ไทย

พัฒนาครภัุณฑ์

 จ ากัด

15/ม.ค./2564
และ 15 ม.ีค./
2564

                  950.00 1 15-ม.ีค.-64                     950.00 7015658339  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี
กลองยาวขนาด 8 - 9  นิว้ วทิยาลัยนาฏศลิป
จันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ี

จังหวัดจันทบรุี

50 ใบ 50,000 P ค16/2564 17-ธ.ค.-63 หา้งหุน้สว่นจ ากัด

ลกูยอด

17/ธ.ค./2563
และ 17ม.ี.ค./
2564

50,000 1 17-ม.ีค.-64 50,000 7015449221  เบกิจา่ยเงนิเรยีบรอ้ยแลว้  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี
รางระนาดทุม้เหล็กไมม้ะรดิประกอบไมพ้ดุ 

วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอ

เมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ราง 60,000 P ค16/2564 17-ธ.ค.-63 หา้งหุน้สว่น

จ ากัดลกูยอด

17/ธ.ค./2563
และ 17ม.ี.ค./
2564

60,000 17-ม.ีค.-64 60,000 7015449221  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี
รางระนาดเอกเหล็กไมม้ะรดิประกอบไมพ้ดุ 

วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวัดใหม ่อ าเภอ

เมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ราง 55,000 P ค16/2564 17-ธ.ค.-63 หา้งหุน้สว่น

จ ากัดลกูยอด

17/ธ.ค./2563
และ 17ม.ี.ค./
2564

55,000 17-ม.ีค.-64 55,000 7015449221  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์
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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 ทีส่ง่มอบงาน 

หรอืสง่มอบครุภณัฑต์าม

สญัญา/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)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

วนศ.พัทลงุ จัดซือ้โตะ๊เกา้อีนั้กเรยีน จ านวน 80 ชดุ 80 ชดุ 134,400 P  37/2564  5 ม.ีค. 64 รา้นจงสวัสดิ์
 5 ม.ีค. - 12 ม.ีค.
 64                 134,400 1  12 ม.ีค. 64                   134,400 7015845101  12 ม.ีค. 64  12 ม.ีค. 64

รอเบกิจา่ย  (เงนิเหลอืจา่ยตามหนังสอืสถาบัน
บัณฑติพัฒนศลิป์ กองนโยบายและแผน ที ่วธ 

0801.02 / 52 ลงวันที ่8 ก.พ.2564)
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หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทนุ •(6)
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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 ทีส่ง่มอบงาน 

หรอืสง่มอบครุภณัฑต์าม

สญัญา/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)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

วชศ. รถไฟฟ้า 14 ทีน่ั่ง วทิยาลัยชา่งศลิป แขวง

ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร
1 คัน 429,365 P

23 ธ.ค 

2563-30 ธ.ค
 2563

1/2564 18 ม.ค 2564
บ.รถไฟฟ้า 
(ประเทศไทย) 
จ.(มหาชน)

18 ม.ค 2564-3 
ม.๊ค 2564            429,365.00   429,365.00 3 ม.ีค 2564              429,365.00 7015698029 ลงนามในสัญญาแลว้ / รอเอกสารจัดท าหลักผูข้ายเพือ่วาง PO

ลงนามในสัญญาแลว้ / รอบรษัิทฯจัดสง่สนิคา้/

แจง้เรยีกคา่ปรับเนือ่งจากเลยก าหนดสง่มอบ

สนิคา้
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
       5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564) 
            5.2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ท่ีจองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว
   
 ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
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หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทนุ •(6)
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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 ัง่

ซือ้ส ั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)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

พัฒนำระบบ Office Automation ( 
Assignment, Tracking information) สถำบัน
บัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ระบบ 1,726,965 P 6-18 ม.ค.64
สัญญำจำ้ง

เลขที ่

16/2564
15 ก.พ.64

บจก.ทเูฟลโลส์
 เน็ตเวริค์ 

แอนด ์ดไีซน์

15 ก.พ.64 - 
13 ก.ย.64     1,726,964.85 3

 งวดที ่1: 1 เม.ย.64
งวดที ่2: 15 ม.ิย.64
งวดที ่3: 13 ก.ย.64

 งวดที ่1: 431,741.21
งวดที ่2: 604,437.70
งวดที ่3: 690,785.94

7015752385  ประกำศผูช้นะแลว้ รอลงนำมสัญญำ (นัด
ลงนำม 15 ก.พ.64)  ระหวำ่งด ำเนนิงำนตำมสัญญำ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

พัฒนำระบบทะเบยีนและประมวลผลระดับ

บัณฑติศกึษำ สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบล

ศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ระบบ 5,980,000 P
23 พ.ย.63 - 
14 ธ.ค.63

สัญญำจำ้ง

เลขที ่

12/2564
20 ม.ค.64 บจก.ซอฟตส์

แควร ์1999
20 ม.ค.64 - 13 

ต.ค.64     5,980,000.00 3
 งวดที ่1: 20 เม.ย.64
งวดที ่2: 17 ก.ย.64
งวดที ่3: 13 ต.ค.64

 งวดที ่1: 1,794,000
งวดที ่2: 1,794,000
งวดที ่3: 2,392,000

7015620789  ระหวำ่งด ำเนนิงำนตำมสัญญำ

 ระหวำ่งด ำเนนิงำนตำมสัญญำ (บรษัิทฯ ปิด
ท ำกำร 4-31 ม.ค.64 เนือ่งจำกกำรระบำดของ
โรคโควดิ 19 ท ำใหก้ำรลงนำมสัญญำลำ่ชำ้)

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

กำรจัดซือ้อปุกรณ์ระบบสือ่สำรสนเทศสำมมติ ิ 

ส ำหรับใหบ้รกิำรในหอ้งสมดุทัง้ 20 แหง่
(หอสมดุกลำง , หอ้งสมดุคณะ 3 แหง่ , 
หอ้งสมดุวทิยำลัยฯ 15 แหง่ ,และโครงกำร
บันฑติศกึษำ) สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบล

ศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ระบบ 1,104,000 P 8-19 ม.ค.64
สัญญำจำ้ง

เลขที ่

14/2564
10 ก.พ.64

บจก.เค เอส ซี

 คอมเมอรเ์ชยีล

 อนิเตอรเ์นต

11 ก.พ.64 - 
10 ก.ค.64     1,103,935.00 1 10 ก.ค.64              1,103,935.00 7015729340  ประกำศผูช้นะแลว้ รอลงนำมสัญญำ (นัด

ลงนำม 10 ก.พ.64)  ระหวำ่งด ำเนนิงำนตำมสัญญำ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

ระบบทะเบยีนและประมวลผลระดับพืน้ฐำน และ

ระดับอำชวีศกึษำ สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ 

ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

1 ระบบ 7,225,000.00      P
24 ธ.ค.63 - 
14 ม.ค.64

สัญญำจำ้ง

เลขที ่

15/2564
11 ก.พ.64 บจก.เอ็นซซีี

เน็ทเวริค์

11 ก.พ.64 - 
8 ธ.ค.64     7,225,000.00 3

 งวดที ่1: 12 พ.ค.64
งวดที ่2: 9 ก.ย.64
งวดที ่3: 8 ธ.ค.64

 งวดที ่1: 1,806,250
งวดที ่2: 2,528,750
งวดที ่3: 2,890,000

7015746083  ประกำศผูช้นะแลว้ รอลงนำมสัญญำ (นัด
ลงนำม 11 ก.พ.64)  ระหวำ่งด ำเนนิงำนตำมสัญญำ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

ปรับปรงุระบบสนับสนุนกำรตัดสนิใจของ

ผูบ้รหิำร (BI) สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบล

ศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ระบบ 300,000.00         P
ใบสัง่จำ้ง

เลขที ่

35/2564
18 ธ.ค.63 บจก.ทรนินเิทค 18 ธ.ค.63 - 

15 ส.ค.64        300,000.00 2 งวดที ่1: 25 ม.ิย.64
งวดที ่2: 15 ส.ค.64

 งวดที ่1: 120,000
งวดที ่2: 180,000 7015487444  ระหวำ่งด ำเนนิงำนตำมสัญญำ  ระหวำ่งด ำเนนิงำนตำมสัญญำ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

โปรแกรมป้องกันและก ำจัดไวรัสคอมพวิเตอร ์

สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ 

อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 551,050 P
25 ธ.ค.63 - 
5 ม.ค.64

สัญญำซือ้

ขำย 13/2564 1 ก.พ.64 บจก.ซเีคยีวร ์
เซอรฟ์

1 ก.พ.64 - 
29 ม.ิย.64        551,050.00 1 29 ม.ิย.64                 551,050.00 7015676607  ระหวำ่งสง่มอบ  ระหวำ่งสง่มอบ
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หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทนุ •(6)
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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 ัง่

ซือ้ส ั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)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

คณะศลิปศกึษา

กระดานอัจฉรยิะ คณะศลิปศกึษา แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 ตัว 320,000              P
28 ก.พ.2564

 - 3 ก.พ.
2564

2/2564 2 ม.ีค.2564 คงิ แอต๊วานซ ์

อนิโนเวชัน่

2 ม.ีค.2564-
1 พ.ค.2564        320,000.00                   1 1 พ.ค.2564                 320,000.00 7015807408  อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา 

(9-18 ก.พ.2564)  รอสง่มอบ

คณะศลิปศกึษา

กลอ้งถ่ายภาพ ระบบดจิติอิล  ความละเอยีด 20
 ลา้นพเิซล คณะศลิปศกึษา แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 ตัว 19,300 P
28 ก.พ.2564

 - 3 ก.พ.
2564

2/2564 2 ม.ีค.2564 คงิ แอต๊วานซ ์

อนิโนเวชัน่

2 ม.ีค.2564-
1 พ.ค.2564          19,000.00                   1 1 พ.ค.2564                   19,000.00 7015807408  อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา 

(9-18 ก.พ.2564)  รอสง่มอบ

คณะศลิปศกึษา

เครือ่งมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดับ SVGA 
ขนาด 4,500 ANSI Lumens คณะศลิปศกึษา 
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

5 เครือ่ง 272,000 P
28 ก.พ.2564

 - 3 ก.พ.
2564

2/2564 2 ม.ีค.2564 คงิ แอต๊วานซ ์

อนิโนเวชัน่

2 ม.ีค.2564-
1 พ.ค.2564        271,000.00                   1 1 พ.ค.2564                 271,000.00 7015807408  อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา 

(9-18 ก.พ.2564)  รอสง่มอบ

คณะศลิปศกึษา

จอรับภาพ ชนดิมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยง

มมุ  150 นิว้ คณะศลิปศกึษา แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

3 จอ 72,900 P
28 ก.พ.2564

 - 3 ก.พ.
2564

2/2564 2 ม.ีค.2564 คงิ แอต๊วานซ ์

อนิโนเวชัน่

2 ม.ีค.2564-
1 พ.ค.2564          72,000.00                   1 1 พ.ค.2564                   72,000.00 7015807408  อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา 

(9-18 ก.พ.2564)  รอสง่มอบ

คณะศลิปศกึษา

จอรับภาพ ชนดิมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยง

มมุ  180 นิว้ คณะศลิปศกึษา แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 จอ 35,200 P
28 ก.พ.2564

 - 3 ก.พ.
2564

2/2564 2 ม.ีค.2564 คงิ แอต๊วานซ ์

อนิโนเวชัน่

2 ม.ีค.2564-
1 พ.ค.2564          35,000.00                   1 1 พ.ค.2564                   35,000.00 7015807408  อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา 

(9-18 ก.พ.2564)  รอสง่มอบ

คณะศลิปศกึษา

จอรับภาพ ชนดิมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยง

มมุ  200 นิว้ คณะศลิปศกึษา แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 จอ 45,500 P
28 ก.พ.2564

 - 3 ก.พ.
2564

2/2564 2 ม.ีค.2564 คงิ แอต๊วานซ ์

อนิโนเวชัน่

2 ม.ีค.2564-
1 พ.ค.2564          45,000.00                   1 1 พ.ค.2564                   45,000.00 7015807408  อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา 

(9-18 ก.พ.2564)  รอสง่มอบ

คณะศลิปศกึษา

จอรับภาพ พรอ้มขาแขวนตดิผนังขนาดเสน้

ทแยงมมุ 120 นิว้ คณะศลิปศกึษา แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 จอ 6,000 P
28 ก.พ.2564

 - 3 ก.พ.
2564

2/2564 2 ม.ีค.2564 คงิ แอต๊วานซ ์

อนิโนเวชัน่

2 ม.ีค.2564-
1 พ.ค.2564            6,000.00                   1 1 พ.ค.2564                     6,000.00 7015807408  อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา 

(9-18 ก.พ.2564)  รอสง่มอบ

คณะศลิปศกึษา

ฉากลับแล คณะศลิปศกึษา แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 บาน 15,000 P
13-25 พ.ย.

2563 2/2564 22 ธ.ค.2563 น.ส.พัชรา 
เลีย้งสอน

23 ธ.ค. 2563-
22 ม.ีค.2564          15,000.00 1 23 ม.ีค.2564                   15,000.00 7015560984  รอสง่มอบงาน  รอสง่มอบงาน

คณะศลิปศกึษา

ชดุบายศรสีูข่วัญ (แบบรอ้ยเอ็ด) คณะศลิปศกึษา
 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

12 ชดุ 168,000 P
13-25 พ.ย.

2563 2/2564 22 ธ.ค.2563 น.ส.พัชรา 
เลีย้งสอน

23 ธ.ค. 2563-
22 ม.ีค.2564        167,000.00 1 23 ม.ีค.2564                 167,000.00 7015560984  รอสง่มอบงาน  รอสง่มอบงาน

คณะศลิปศกึษา

ชดุพลายชมุพล คณะศลิปศกึษา แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 20,000 P
13-25 พ.ย.

2563 2/2564 22 ธ.ค.2563 น.ส.พัชรา 
เลีย้งสอน

23 ธ.ค. 2563-
22 ม.ีค.2564          20,000.00 1 23 ม.ีค.2564                   20,000.00 7015560984  รอสง่มอบงาน  รอสง่มอบงาน

คณะศลิปศกึษา

ชดุฟ้อนลาวดวงเดอืน (แบบ ข) ชาย 6 ชดุ หญงิ

 6 ชดุ คณะศลิปศกึษา แขวงพระบรมมหาราชวัง

 เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

12 ชดุ 84,000 P
13-25 พ.ย.

2563 2/2564 22 ธ.ค.2563 น.ส.พัชรา 
เลีย้งสอน

23 ธ.ค. 2563-
22 ม.ีค.2564          84,000.00 1 23 ม.ีค.2564                   84,000.00 7015560984  รอสง่มอบงาน  รอสง่มอบงาน

คณะศลิปศกึษา

ชดุระบ ากรับ คณะศลิปศกึษา แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

12 ชดุ 180,000 P
13-25 พ.ย.

2563 2/2564 22 ธ.ค.2563 น.ส.พัชรา 
เลีย้งสอน

23 ธ.ค. 2563-
22 ม.ีค.2564        180,000.00 1 23 ม.ีค.2564                 180,000.00 7015560984  รอสง่มอบงาน  รอสง่มอบงาน

คณะศลิปศกึษา

ชดุระบ ากวาง คณะศลิปศกึษา แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

6 ชดุ 33,000 P
13-25 พ.ย.

2563 2/2564 22 ธ.ค.2563 น.ส.พัชรา 
เลีย้งสอน

23 ธ.ค. 2563-
22 ม.ีค.2564          33,000.00 1 23 ม.ีค.2564                   33,000.00 7015560984  รอสง่มอบงาน  รอสง่มอบงาน

คณะศลิปศกึษา

ชดุระบ านพรัตน ์ (แบบ ข) คณะศลิปศกึษา 
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

9 ชดุ 135,000 P
13-25 พ.ย.

2563 2/2564 22 ธ.ค.2563 น.ส.พัชรา 
เลีย้งสอน

23 ธ.ค. 2563-
22 ม.ีค.2564        135,000.00 1 23 ม.ีค.2564                 135,000.00 7015560984  รอสง่มอบงาน  รอสง่มอบงาน

คณะศลิปศกึษา

เทรดิพระ (ซดัชาตร)ี คณะศลิปศกึษา แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

3 ศรีษะ 27,000 P
13-25 พ.ย.

2563 2/2564 22 ธ.ค.2563 น.ส.พัชรา 
เลีย้งสอน

23 ธ.ค. 2563-
22 ม.ีค.2564          27,000.00 1 23 ม.ีค.2564                   27,000.00 7015560984  รอสง่มอบงาน  รอสง่มอบงาน

คณะศลิปศกึษา

พลอง-ไมส้ัน้ คณะศลิปศกึษา แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 3,200 P
13-25 พ.ย.

2563 2/2564 22 ธ.ค.2563 น.ส.พัชรา 
เลีย้งสอน

23 ธ.ค. 2563-
22 ม.ีค.2564            3,000.00 1 23 ม.ีค.2564                     3,000.00 7015560984  รองสง่มอบงาน  รองสง่มอบงาน

คณะศลิปศกึษา

อบุะ-ดอกไมทั้ด คณะศลิปศกึษา แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

13 ชดุ 2,600 P
13-25 พ.ย.

2563 2/2564 22 ธ.ค.2563 น.ส.พัชรา 
เลีย้งสอน

23 ธ.ค. 2563-
22 ม.ีค.2564            2,000.00 1 23 ม.ีค.2564                     2,000.00 7015560984  รองสง่มอบงาน  รองสง่มอบงาน

คณะศลิปศกึษา

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่1  (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 
นิว้) คณะศลิปศกึษา แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 22,000 P
23-30 พ.ย.
2563 1/2564 12 ม.ค.2564

เค เอส ซ ีคอม

เมอรเ์ชยีล 

อนิเตอรเ์นต

12 ม.ค.2564-
12 พ.ค. 2564          21,400.00 1 12 พ.ค.2564                   21,400.00 7015574987  รอสง่ของ  รอสง่ของ
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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 ัง่

ซือ้ส ั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)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

คณะศลิปศกึษา

เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คณะ
ศลิปศกึษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ

นคร กรงุเทพมหานคร

22 เครือ่ง 55,000 P
23-30 พ.ย.
2563 1/2564 12 ม.ค.2564

เค เอส ซ ีคอม

เมอรเ์ชยีล 

อนิเตอรเ์นต

12 ม.ค.2564-
12 พ.ค. 2564          55,000.00 1 12 พ.ค.2564                   55,000.00 7015574987  รอสง่ของ  รอสง่ของ

คณะศลิปศกึษา

ซอฟตแ์วรร์ะบบปฏบิัตกิาร Windows 10 Pro 
64 bit คณะศลิปศกึษา แขวงพระบรมมหาราชวัง
 เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

1 ลขิสทิธิ์ 3,800 P
23-30 พ.ย.
2563 1/2564 12 ม.ค.2564

เค เอส ซ ีคอม

เมอรเ์ชยีล 

อนิเตอรเ์นต

12 ม.ค.2564-
12 พ.ค. 2564            3,800.00 1 12 พ.ค.2564                     3,800.00 7015574987  รอสง่ของ  รอสง่ของ

คณะศลิปศกึษา

ซอฟตแ์วรร์ะบบปฏบิัตกิาร ส าหรับดนตร ีคณะ

ศลิปศกึษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ

นคร กรงุเทพมหานคร

50 ลขิสทิธิ์ 1,000,000 P
23-30 พ.ย.
2563 1/2564 12 ม.ค.2564

เค เอส ซ ีคอม

เมอรเ์ชยีล 

อนิเตอรเ์นต

12 ม.ค.2564-
12 พ.ค. 2564     1,000,000.00 1 12 พ.ค.2564              1,000,000.00 7015574987  รอสง่ของ  รอสง่ของ

คณะศลิปศกึษา

ระบบบรหิารจัดการอนิเตอรเ์นต คณะศลิปศกึษา

 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 ระบบ 3,379,356 P
10-18 พ.ย.
2563 1/2563 18/พ.ย/2563

เค เอส ซ ีคอม

เมอรเ์ชยีล 

อนิเตอรเ์นต

18/ธ.ค./2563 - 
17/ เม.ย./2564     3,379,356.00 1 17 เม.ย. 2564              3,379,356.00 7015477913  รอสง่มอบงาน  รอสง่มอบงาน

คณะศลิปศกึษา

สแกนเนอรส์ าหรับงานเก็บเอกสารระดับ

ศนูยบ์รกิาร แบบที ่3 คณะศลิปศกึษา แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 32,393 P
23-30 พ.ย.
2563 1/2564 12 ม.ค.2564

เค เอส ซ ีคอม

เมอรเ์ชยีล 

อนิเตอรเ์นต

12 ม.ค.2564-
12 พ.ค. 2564          32,393.00 1 12 พ.ค.2564                   32,393.00 7015574987  รอสง่ของ  รอสง่ของ

คณะศลิปศกึษา รถเข็นขยะแบบ 4 ลอ้ ขนาดความจ ุ660 ลติร 1 คัน 26,750 P
 เงนิเหลอืจา่ยตามเอกสารสถาบันบัณฑติ

พัฒนศลิป์ กองนโยบายและแผนที ่วธ 

0801.02/52 ลงวันที ่8 ก.พ.2564
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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 ัง่

ซือ้ส ั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)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

คณะศลิปวจิติร

เครือ่งฟอกอากาศ แบบฝังใตเ้พดาน หรอื แบบ

ตดิผนัง หรอื แบบเคลือ่นยา้ย ขนาดความเร็ว

ของแรงลมปรับระดับสงู 1,000 ซเีอฟเอ็ม คณะ

ศลิปวจิติร ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม

10 เครือ่ง 330,630 P ม.ค.-64 5 กพ 64
บรษัิท อ.ีเอส.
ท.ี เทรดดิง้ 

จ ากัด

5 กพ 64 ถงึ 22 
มคี 64        330,630.00 1 22 มคี 2564                 330,630.00 7015779025 23 ก.พ 64 23 ก.พ 64  อยูร่ะหวา่งแจง้ผูรั้บจา้งเขา้มาเซน็สัญญา 

ในวันที ่5 กมุภาพันธ ์2564  อยูร่ะหวา่งการเงนิคณะฯตรวจเอกสารเบกิจา่ย

คณะศลิปวจิติร ตดิตัง้มเิตอรไ์ฟฟ้าอาคาร คณะศลิปวจิติร 422,000 P 15/2564 22 ก.พ 64
หา้งหุน้สว่น

จ ากัด เจรญิ

ทอง อเิล็คทรคิ

22 ก.พ 64 ถงึ 13
 เม.ย 64        421,687.00 1 13 เม.ย 64                 421,687.00 7015807381

 อยูร่ะหวา่งผูรั้บจา้งเขา้ด าเนนิงาน (เงนิเหลอื
จา่ยตามหนังสอืสถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์ 

กองนโยบายและแผน ที ่วธ 0801.02/52 ลง
วันที ่8 ก.พ.2564)
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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 ัง่

ซือ้ส ั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)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

วนศ. Clash Cymbals 20” วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
1 คู่ 27,000 P คร.11/2564 11 ม.ค. 64 หจก เพอร์

คัชชัน่ เฮา้ส์
12 ม.ค. - 12 
พ.ค. 64          27,000.00 1 12 พ.ค. 64                   27,000.00 7015583207 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.
Double  French  Horns วทิยาลัยนาฏศลิป 

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

1 คัน 250,000 P คร.11/2564 11 ม.ค. 64 หจก เพอร์

คัชชัน่ เฮา้ส์
12 ม.ค. - 12 
พ.ค. 64        248,000.00 1 12 พ.ค. 64                 248,000.00 7015583207 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ. กระจับป่ีขนาดกลาง วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
1 ตัว 30,000 P คร. 5/2564 4 ธ.ค. 63 รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

5 ธ.ค. 63 - 3 
เม.ย. 64          30,000.00 1 3 เม.ย. 64                   30,000.00 7015491288 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ. กระจับป่ีขนาดเล็ก วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
1 ตัว 30,000 P คร. 5/2564 4 ธ.ค. 63 รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

5 ธ.ค. 63 - 3 
เม.ย. 64          30,000.00 1 3 เม.ย. 64                   30,000.00 7015491288 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ. กระจับป่ีขนาดใหญ ่วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
1 ตัว 30,000 P คร. 5/2564 4 ธ.ค. 63 รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

5 ธ.ค. 63 - 3 
เม.ย. 64          30,000.00 1 3 เม.ย. 64                   30,000.00 7015491288 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ. กรับพวง วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
10 อัน 10,000 P คร. 5/2564 4 ธ.ค. 63 รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

5 ธ.ค. 63 - 3 
เม.ย. 64          10,000.00 1 3 เม.ย. 64                   10,000.00 7015491288 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ. กรับเสภา วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
5 ส ารับ 30,000 P คร. 5/2564 4 ธ.ค. 63 รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

5 ธ.ค. 63 - 3 
เม.ย. 64          27,500.00 1 3 เม.ย. 64                   27,500.00 7015491288 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ. กลองชาตร ีวทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2 คู่ 24,000 P คร. 5/2564 4 ธ.ค. 63 รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

5 ธ.ค. 63 - 3 
เม.ย. 64          22,000.00 1 3 เม.ย. 64                   22,000.00 7015491288 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.
กลองทมิปาน ี ( Timpani ) วทิยาลัยนาฏศลิป 

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

1 ชดุ 1,200,000 P คร.11/2564 11 ม.ค. 64 หจก เพอร์

คัชชัน่ เฮา้ส์
12 ม.ค. - 12 
พ.ค. 64     1,197,850.00 1 12 พ.ค. 64              1,197,850.00 7015583207 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ. กลองโนรา วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
3 ลกู 16,500 P คร. 5/2564 4 ธ.ค. 63 รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

5 ธ.ค. 63 - 3 
เม.ย. 64          15,000.00 1 3 เม.ย. 64                   15,000.00 7015491288 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ. กลองยาว วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
10 ลกู 30,000 P คร. 5/2564 4 ธ.ค. 63 รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

5 ธ.ค. 63 - 3 
เม.ย. 64          30,000.00 1 3 เม.ย. 64                   30,000.00 7015491288 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ. กลองสะบัดชยั (ใหญ)่ วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
3 ใบ 45,000 P คร. 5/2564 4 ธ.ค. 63 รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

5 ธ.ค. 63 - 3 
เม.ย. 64          45,000.00 1 3 เม.ย. 64                   45,000.00 7015491288 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ. ขมิผเีสือ้ประดับมกุไฟ วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2 ตัว 130,000 P คร. 5/2564 4 ธ.ค. 63 รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

5 ธ.ค. 63 - 3 
เม.ย. 64        130,000.00 1 3 เม.ย. 64                 130,000.00 7015491288 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ. แคนเจ็ด วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
10 เตา้ 35,000 P คร. 5/2564 4 ธ.ค. 63 รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

5 ธ.ค. 63 - 3 
เม.ย. 64          35,000.00 1 3 เม.ย. 64                   35,000.00 7015491288 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ. ฆอ้งคูโ่นรา วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
1 ราง 15,000 P คร. 5/2564 4 ธ.ค. 63 รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

5 ธ.ค. 63 - 3 
เม.ย. 64          15,000.00 1 3 เม.ย. 64                   15,000.00 7015491288 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ. ฉาบเล็ก วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
10 คู่ 10,000 P คร. 5/2564 4 ธ.ค. 63 รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

5 ธ.ค. 63 - 3 
เม.ย. 64          10,000.00 1 3 เม.ย. 64                   10,000.00 7015491288 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ. ฉาบใหญ ่วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
3 คู่ 6,000 P คร. 5/2564 4 ธ.ค. 63 รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

5 ธ.ค. 63 - 3 
เม.ย. 64            6,000.00 1 3 เม.ย. 64                     6,000.00 7015491288 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ. ฉิง่ลงหนิ วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
10 คู่ 5,000 P คร. 5/2564 4 ธ.ค. 63 รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

5 ธ.ค. 63 - 3 
เม.ย. 64            5,000.00 1 3 เม.ย. 64                     5,000.00 7015491288 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.
ซอสามสายเพยีงออไมม้ะเกลอืทวนฝักมกุไฟ 

วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

2 คัน 70,000 P คร. 5/2564 4 ธ.ค. 63 รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

5 ธ.ค. 63 - 3 
เม.ย. 64          70,000.00 1 3 เม.ย. 64                   70,000.00 7015491288 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.
ซอสามสายหลบิไมม้ะเกลอืทวนฝักมกุไฟ 

วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

2 คัน 70,000 P คร. 5/2564 4 ธ.ค. 63 รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

5 ธ.ค. 63 - 3 
เม.ย. 64          70,000.00 1 3 เม.ย. 64                   70,000.00 7015491288 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.
แซกโซโฟน  เทนเนอร ์ ( Tenor  Saxophone
 ) วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ตัว 120,000 P คร.11/2564 11 ม.ค. 64 หจก เพอร์

คัชชัน่ เฮา้ส์
12 ม.ค. - 12 
พ.ค. 64        120,000.00 1 12 พ.ค. 64                 120,000.00 7015583207 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.
แซกโซโฟน  อัลโต  ( Alto  Saxophone ) 
วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ตัว 90,000 P คร.11/2564 11 ม.ค. 64 หจก เพอร์

คัชชัน่ เฮา้ส์
12 ม.ค. - 12 
พ.ค. 64          90,000.00 1 12 พ.ค. 64                   90,000.00 7015583207 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์
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วนศ.
ดับเบลิเบส (Double Bass) วทิยาลัยนาฏศลิป
ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

1 คัน 200,000 P คร.11/2564 11 ม.ค. 64 หจก เพอร์

คัชชัน่ เฮา้ส์
12 ม.ค. - 12 
พ.ค. 64        200,000.00 1 12 พ.ค. 64                 200,000.00 7015583207 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.
ทรัมเป็ต บแีฟล็ต ( Bb Trumpet) วทิยาลัยนาฏ
ศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

2 คัน 160,000 P คร.11/2564 11 ม.ค. 64 หจก เพอร์

คัชชัน่ เฮา้ส์
12 ม.ค. - 12 
พ.ค. 64        160,000.00 1 12 พ.ค. 64                 160,000.00 7015583207 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ. ทับโนรา วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
1 ชดุ 7,500 P คร. 5/2564 4 ธ.ค. 63 รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

5 ธ.ค. 63 - 3 
เม.ย. 64            7,500.00 1 3 เม.ย. 64                     7,500.00 7015491288 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.
ทบูา คอนเสริต์ (Tuba concert) วทิยาลัยนาฏ
ศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

1 คัน 300,000 P คร.11/2564 11 ม.ค. 64 หจก เพอร์

คัชชัน่ เฮา้ส์
12 ม.ค. - 12 
พ.ค. 64        300,000.00 1 12 พ.ค. 64                 300,000.00 7015583207 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.
เทนเนอร ์ทรอมโบน คยี ์บแีฟลต Tenor  Bb/ F
  Trombone วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา

อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 คัน 130,000 P คร.11/2564 11 ม.ค. 64 หจก เพอร์

คัชชัน่ เฮา้ส์
12 ม.ค. - 12 
พ.ค. 64        130,000.00 1 12 พ.ค. 64                 130,000.00 7015583207 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ. โทนชาตร ีวทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2 คู่ 20,000 P คร. 5/2564 4 ธ.ค. 63 รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

5 ธ.ค. 63 - 3 
เม.ย. 64          20,000.00 1 3 เม.ย. 64                   20,000.00 7015491288 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.
เบสกตีา้รไ์ฟฟ้า (Electric Bass Guitar) 
วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ตัว 50,000 P คร. 5/2564 4 ธ.ค. 63 รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

5 ธ.ค. 63 - 3 
เม.ย. 64          50,000.00 1 3 เม.ย. 64                   50,000.00 7015491288 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ. ป่ีจมุส ารับ 5 วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา

อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2 ชดุ 9,000 P คร. 5/2564 4 ธ.ค. 63 รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

5 ธ.ค. 63 - 3 
เม.ย. 64            8,000.00 1 3 เม.ย. 64                     8,000.00 7015491288 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ. พณิน ้าเตา้ วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
1 ตัว 4,000 P คร. 5/2564 4 ธ.ค. 63 รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

5 ธ.ค. 63 - 3 
เม.ย. 64            3,000.00 1 3 เม.ย. 64                     3,000.00 7015491288 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ. พณิโปรง่ วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
10 ตัว 50,000 P คร. 5/2564 4 ธ.ค. 63 รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

5 ธ.ค. 63 - 3 
เม.ย. 64          50,000.00 1 3 เม.ย. 64                   50,000.00 7015491288 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.
มารมิบา้  ( Marimba ) วทิยาลัยนาฏศลิป
ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

1 ตัว 500,000 P คร.11/2564 11 ม.ค. 64 หจก เพอร์

คัชชัน่ เฮา้ส์
12 ม.ค. - 12 
พ.ค. 64        500,000.00 1 12 พ.ค. 64                 500,000.00 7015583207 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.
แมนโดลนิ (ชนดิไฟฟ้า) วทิยาลัยนาฏศลิป
ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

1 ตัว 15,000 P คร. 5/2564 4 ธ.ค. 63 รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

5 ธ.ค. 63 - 3 
เม.ย. 64          15,000.00 1 3 เม.ย. 64                   15,000.00 7015491288 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ. ไมต้กีลอง วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
6 คู่ 2,100 P คร. 5/2564 4 ธ.ค. 63 รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

5 ธ.ค. 63 - 3 
เม.ย. 64            2,100.00 1 3 เม.ย. 64                     2,100.00 7015491288 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.
ยโูฟเนียม (Euphonium) วทิยาลัยนาฏศลิป
ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

1 คัน 300,000 P คร.11/2564 11 ม.ค. 64 หจก เพอร์

คัชชัน่ เฮา้ส์
12 ม.ค. - 12 
พ.ค. 64        300,000.00 1 12 พ.ค. 64                 300,000.00 7015583207 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.
วงเครือ่งสายไทยเครือ่งคู ่ไมม้ะเกลอื

ประกอบเรซิน่ วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา

 อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 วง 227,000 P คร. 5/2564 4 ธ.ค. 63 รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

5 ธ.ค. 63 - 3 
เม.ย. 64        227,000.00 1 3 เม.ย. 64                 227,000.00 7015491288 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.
ไวบราโฟน  ( Vibraphones ) วทิยาลัยนาฏ
ศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

1 ราง 400,000 P คร.11/2564 11 ม.ค. 64 หจก เพอร์

คัชชัน่ เฮา้ส์
12 ม.ค. - 12 
พ.ค. 64        400,000.00 1 12 พ.ค. 64                 400,000.00 7015583207 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ. ไวโอลนี วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
1 ตัว 40,000 P คร. 5/2564 4 ธ.ค. 63 รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

5 ธ.ค. 63 - 3 
เม.ย. 64          40,000.00 1 3 เม.ย. 64                   40,000.00 7015491288 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ. โหมง่ วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
5 ใบ 15,000 P คร. 5/2564 4 ธ.ค. 63 รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

5 ธ.ค. 63 - 3 
เม.ย. 64          15,000.00 1 3 เม.ย. 64                   15,000.00 7015491288 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ. โหวด 5 เสยีง วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา

 อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
5 ตัว 5,000 P คร. 5/2564 4 ธ.ค. 63 รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

5 ธ.ค. 63 - 3 
เม.ย. 64            5,000.00 1 3 เม.ย. 64                     5,000.00 7015491288 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ. อังกะลงุ วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
4 ตับ 56,000 P คร. 5/2564 4 ธ.ค. 63 รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

5 ธ.ค. 63 - 3 
เม.ย. 64          56,000.00 1 3 เม.ย. 64                   56,000.00 7015491288 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.
แอ็คคอเดีย้น (ขนาดกลาง) วทิยาลัยนาฏศลิป
ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

1 ตัว 20,000 P คร. 5/2564 4 ธ.ค. 63 รา้นทัศวรรณ

การดนตรี

5 ธ.ค. 63 - 3 
เม.ย. 64          20,000.00 1 3 เม.ย. 64                   20,000.00 7015491288 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอ

สง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.

ชดุไทยจติรลดา (ชดุไทยทีใ่ชส้ าหรับตอ้นรับ
พระราชอาคันตกุะหรอืแขกของรัฐบาล) 
วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

26 ชดุ 338,000 P คร.3/2564 21-ธ.ค.-63 นางสาวธนดิา 

ฉันทนมิิ

22 ธ.ค. 63 - 
20 ก.ค. 64        338,000.00 1 20-ก.ค.-64                 338,000.00 7015498374 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่ง

การรอสง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งการ

รอสง่มอบครภัุณฑ์
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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 ัง่

ซือ้ส ั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)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

วนศ.
ชดุเสนายักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระเกต)ุ 
วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ          111,000.00 P คร.3/2564 21-ธ.ค.-63 นางสาวธนดิา 

ฉันทนมิิ

22 ธ.ค. 63 - 
20 ก.ค. 64        111,000.00 1 20-ก.ค.-64                 111,000.00 7015498374 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่ง

การรอสง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งการ

รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.
ชดุเสนายักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระจันทร)์ 
วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 110,000 P คร.3/2564 21-ธ.ค.-63 นางสาวธนดิา 

ฉันทนมิิ

22 ธ.ค. 63 - 
20 ก.ค. 64        110,000.00 1 20-ก.ค.-64                 110,000.00 7015498374 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่ง

การรอสง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งการ

รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.
ชดุเสนายักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระ
พฤหสับด)ี วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 110,000 P คร.3/2564 21-ธ.ค.-63 นางสาวธนดิา 

ฉันทนมิิ

22 ธ.ค. 63 - 
20 ก.ค. 64        110,000.00 1 20-ก.ค.-64                 110,000.00 7015498374 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่ง

การรอสง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งการ

รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.
ชดุเสนายักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระพฆิเนศ)
 วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 110,000 P คร.3/2564 21-ธ.ค.-63 นางสาวธนดิา 

ฉันทนมิิ

22 ธ.ค. 63 - 
20 ก.ค. 64        110,000.00 1 20-ก.ค.-64                 110,000.00 7015498374 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่ง

การรอสง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งการ

รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.
ชดุเสนายักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระพริณุ) 
วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 110,000 P คร.3/2564 21-ธ.ค.-63 นางสาวธนดิา 

ฉันทนมิิ

22 ธ.ค. 63 - 
20 ก.ค. 64        110,000.00 1 20-ก.ค.-64                 110,000.00 7015498374 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่ง

การรอสง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งการ

รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.
ชดุเสนายักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระพธุ) 
วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 110,000 P คร.3/2564 21-ธ.ค.-63 นางสาวธนดิา 

ฉันทนมิิ

22 ธ.ค. 63 - 
20 ก.ค. 64        110,000.00 1 20-ก.ค.-64                 110,000.00 7015498374 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่ง

การรอสง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งการ

รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.
ชดุเสนายักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระไพ
ศรพณ์) วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 110,000 P คร.3/2564 21-ธ.ค.-63 นางสาวธนดิา 

ฉันทนมิิ

22 ธ.ค. 63 - 
20 ก.ค. 64        110,000.00 1 20-ก.ค.-64                 110,000.00 7015498374 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่ง

การรอสง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งการ

รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.
ชดุเสนายักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระมหาชยั)
 วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 110,000 P คร.3/2564 21-ธ.ค.-63 นางสาวธนดิา 

ฉันทนมิิ

22 ธ.ค. 63 - 
20 ก.ค. 64        110,000.00 1 20-ก.ค.-64                 110,000.00 7015498374 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่ง

การรอสง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งการ

รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.
ชดุเสนายักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระราห)ู 
วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 110,000 P คร.3/2564 21-ธ.ค.-63 นางสาวธนดิา 

ฉันทนมิิ

22 ธ.ค. 63 - 
20 ก.ค. 64        110,000.00 1 20-ก.ค.-64                 110,000.00 7015498374 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่ง

การรอสง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งการ

รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.
ชดุเสนายักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระวนิาย) 
วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 110,000 P คร.3/2564 21-ธ.ค.-63 นางสาวธนดิา 

ฉันทนมิิ

22 ธ.ค. 63 - 
20 ก.ค. 64        110,000.00 1 20-ก.ค.-64                 110,000.00 7015498374 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่ง

การรอสง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งการ

รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.
ชดุเสนายักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระวริณุ
ปักษ์) วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 110,000 P คร.3/2564 21-ธ.ค.-63 นางสาวธนดิา 

ฉันทนมิิ

22 ธ.ค. 63 - 
20 ก.ค. 64        110,000.00 1 20-ก.ค.-64                 110,000.00 7015498374 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่ง

การรอสง่มอบครภัุณฑ์

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งการ

รอสง่มอบครภัุณฑ์
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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 ัง่

ซือ้ส ั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)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุฟ้อนเมอืง วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่

ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

79 ชดุ 1,185,000 P 4/2564 26 พฤศจกิายน 2564
วา่ทีร่อ้ยตรสีรา

ยทุธ ออ่งแสง

คณุ

27 พ.ย. 63-

 26 ม.ีค. 64
    1,185,000.00 1 26 มนีาคม 2564              1,185,000.00 7015395976 ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบงาน 

ภายในวันที ่26 มนีาคม 2564
ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบงาน 

ภายในวันที ่26 มนีาคม 2564

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุฟ้อนสาวไหม วทิยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม ่

ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

24 ชดุ 192,000 P 4/2564 26 พฤศจกิายน 2564
วา่ทีร่อ้ยตรสีรา

ยทุธ ออ่งแสง

คณุ

27 พ.ย. 63-

 26 ม.ีค. 64
       192,000.00 1 26 มนีาคม 2564                 192,000.00 7015395976 ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบงาน 

ภายในวันที ่26 มนีาคม 2564
ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบงาน 

ภายในวันที ่26 มนีาคม 2564

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

จังหวัดเชยีงใหม่

1 คัน 2,584,000 P 10/2564 21 มกราคม 2564
บรษัิท กจิ

เศรษฐ ีอะไหล่

ยนต ์จ ากัด

21 ม.ค.64

-21 พ.ค.64
    2,584,000.00 1 21 พฤษภาคม 2564              2,584,000.00 7015616555 ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายใน

วันที ่21 พฤษภาคม 2564
ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบภายใน

วันที ่21 พฤษภาคม 2564
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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 ัง่

ซือ้ส ั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)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

วนศ.อา่งทอง ชดุนนยวกิ วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบล

บางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง
1 ชดุ 64,900 P 16-25พ.ย.63 สัญญาเลขที ่

2/2564 9 ธ.ค.63 รา้นบา้นครฟู้อน
9 ธ.ค.63 -
8 เม.ย.64          64,900.00 1งาน 8 เม.ย.64                   64,900.00 7015451773  รอสง่มอบครภัุณฑ์  รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.อา่งทอง ชดุฤาษีแดง วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบล

บางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง
1 ชดุ 51,900 P 16-25พ.ย.63 สัญญาเลขที ่

2/2564 9 ธ.ค.63 รา้นบา้นครฟู้อน
9 ธ.ค.63 -
8 เม.ย.64          51,900.00 1งาน 8 เม.ย.64                   51,900.00 7015451773  รอสง่มอบครภัุณฑ์  รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.อา่งทอง ชดุวายเุวก วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบล

บางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง
1 ชดุ 64,900 P 16-25พ.ย.63 สัญญาเลขที ่

2/2564 9 ธ.ค.63 รา้นบา้นครฟู้อน
9 ธ.ค.63 -
8 เม.ย.64          64,900.00 1งาน 8 เม.ย.64                   64,900.00 7015451773  รอสง่มอบครภัุณฑ์  รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.อา่งทอง ชดุอสรุผัด วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบล

บางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง
1 ชดุ 60,000 P 16-25พ.ย.63 สัญญาเลขที ่

2/2564 9 ธ.ค.63 รา้นบา้นครฟู้อน
9 ธ.ค.63 -
8 เม.ย.64          58,900.00 1งาน 8 เม.ย.64                   58,900.00 7015451773  รอสง่มอบครภัุณฑ์  รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.อา่งทอง
ธงน าทัพโขนยักษ์แบบปักลาย วทิยาลัยนาฏ

ศลิปอา่งทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

อา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

1 อัน 6,000 P 16-25พ.ย.63 สัญญาเลขที ่

2/2564 9 ธ.ค.63 รา้นบา้นครฟู้อน
9 ธ.ค.63 -
8 เม.ย.64            5,900.00 1งาน 8 เม.ย.64                     5,900.00 7015451773  รอสง่มอบครภัุณฑ์  รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.อา่งทอง
ธงน าทัพลงิแบบปักลาย วทิยาลัยนาฏศลิป

อา่งทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง 

จังหวัดอา่งทอง

1 อัน 6,000 P 16-25พ.ย.63 สัญญาเลขที ่

2/2564 9 ธ.ค.63 รา้นบา้นครฟู้อน
9 ธ.ค.63 -
8 เม.ย.64            5,900.00 1งาน 8 เม.ย.64                     5,900.00 7015451773  รอสง่มอบครภัุณฑ์  รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.อา่งทอง นางรืน่ วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบลบาง

แกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง
1 ชดุ 16,000 P 16-25พ.ย.63 สัญญาเลขที ่

2/2564 9 ธ.ค.63 รา้นบา้นครฟู้อน
9 ธ.ค.63 -
8 เม.ย.64          14,900.00 1งาน 8 เม.ย.64                   14,900.00 7015451773  รอสง่มอบครภัุณฑ์  รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.อา่งทอง นางโรย วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบลบาง

แกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง
1 ชดุ 16,000 P 16-25พ.ย.63 สัญญาเลขที ่

2/2564 9 ธ.ค.63 รา้นบา้นครฟู้อน
9 ธ.ค.63 -
8 เม.ย.64          14,900.00 1งาน 8 เม.ย.64                   14,900.00 7015451773  รอสง่มอบครภัุณฑ์  รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.อา่งทอง บรรลัยกันฐ ์วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบล

บางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง
1 ชดุ 80,000 P 16-25พ.ย.63 สัญญาเลขที ่

2/2564 9 ธ.ค.63 รา้นบา้นครฟู้อน
9 ธ.ค.63 -
8 เม.ย.64          77,900.00 1งาน 8 เม.ย.64                   77,900.00 7015451773  รอสง่มอบครภัุณฑ์  รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.อา่งทอง พระพรหม วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบล

บางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง
1 ชดุ 75,000 P 16-25พ.ย.63 สัญญาเลขที ่

2/2564 9 ธ.ค.63 รา้นบา้นครฟู้อน
9 ธ.ค.63 -
8 เม.ย.64          72,900.00 1งาน 8 เม.ย.64                   72,900.00 7015451773  รอสง่มอบครภัุณฑ์  รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.อา่งทอง พระเพือ่น วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบล

บางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง
1 ชดุ 16,000 P 16-25พ.ย.63 สัญญาเลขที ่

2/2564 9 ธ.ค.63 รา้นบา้นครฟู้อน
9 ธ.ค.63 -
8 เม.ย.64          14,900.00 1งาน 8 เม.ย.64                   14,900.00 7015451773  รอสง่มอบครภัุณฑ์  รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.อา่งทอง พระแพง วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบลบาง

แกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง
1 ชดุ 16,000 P 16-25พ.ย.63 สัญญาเลขที ่

2/2564 9 ธ.ค.63 รา้นบา้นครฟู้อน
9 ธ.ค.63 -
8 เม.ย.64          14,900.00 1งาน 8 เม.ย.64                   14,900.00 7015451773  รอสง่มอบครภัุณฑ์  รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.อา่งทอง
ระบ าครฑุตัวรอง วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง 

ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัด

อา่งทอง

10 ชดุ 469,000 P 16-25พ.ย.63 สัญญาเลขที ่

2/2564 9 ธ.ค.63 รา้นบา้นครฟู้อน
9 ธ.ค.63 -
8 เม.ย.64        469,000.00 1งาน 8 เม.ย.64                 469,000.00 7015451773  รอสง่มอบครภัุณฑ์  รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.อา่งทอง
ระบ าครฑุตัวเอก วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง 

ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัด

อา่งทอง

1 ชดุ 60,000 P 16-25พ.ย.63 สัญญาเลขที ่

2/2564 9 ธ.ค.63 รา้นบา้นครฟู้อน
9 ธ.ค.63 -
8 เม.ย.64          58,900.00 1งาน 8 เม.ย.64                   58,900.00 7015451773  รอสง่มอบครภัุณฑ์  รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.อา่งทอง โรงพธิสีเีขยีว วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบล

บางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง
1 ชดุ 35,000 P 16-25พ.ย.63 สัญญาเลขที ่

2/2564 9 ธ.ค.63 รา้นบา้นครฟู้อน
9 ธ.ค.63 -
8 เม.ย.64          33,900.00 1งาน 8 เม.ย.64                   33,900.00 7015451773  รอสง่มอบครภัุณฑ์  รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.อา่งทอง โรงพธิสีดี า วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบล

บางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง
1 ชดุ 35,000 P 16-25พ.ย.63 สัญญาเลขที ่

2/2564 9 ธ.ค.63 รา้นบา้นครฟู้อน
9 ธ.ค.63 -
8 เม.ย.64          33,900.00 1งาน 8 เม.ย.64                   33,900.00 7015451773  รอสง่มอบครภัุณฑ์  รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.อา่งทอง
รถยนตโ์ดยสารปรับอากาศ(มนิบิัส) ขนาด 24 ที่
น่ัง วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบลบางแกว้ 

อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

1 คัน 3,248,752 P 3-31 ม.ค. 64 สัญญาเลขที ่

4/2564 17 ก.พ.64 บ.จงเจรญิบัส
บอด ีจ ากัด

18ก.พ.-17ม.ิย.64     2,579,000.00 1 งาน 17 ม.ิย.64              2,579,000.00 7015747962  ประกาศผูช้นะในวันที ่5 ก.พ.64(รออทุธรณ์
 7 วันท าการ)  รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.อา่งทอง
เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One ส าหรับงาน
ส านักงาน วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบล

บางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

2 เครือ่ง 34,000 P 12-23พ.ย.63 สัญญาเลขที ่

3/2564 5 ก.พ.64

บ.เค เอส ซ ี

คอมเมอรเ์ชยีล

 อนิเตอรเ์น็ต 

จ ากัด

6 ก.พ.-6 พ.ค.64          34,000.00 1 งาน 6 พ.ค.64                   34,000.00 7015708799  จัดท าสัญญาวันที ่5 ก.พ.64  รอสง่มอบครภัุณฑ์

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 สัญญาเลขที ่

3/2564 5 ก.พ.64

บ.เค เอส ซ ี

คอมเมอรเ์ชยีล

 อนิเตอรเ์น็ต 

จ ากัด

6 ก.พ.-6 พ.ค.64          22,935.00 1 งาน 6 พ.ค.64                   22,935.00 7015708799  จัดท าสัญญาวันที ่5 ก.พ.64  รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.อา่งทอง

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 
นิว้) วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบลบางแกว้ 
อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

51 เครือ่ง 1,122,000 P 12-23พ.ย.63 สัญญาเลขที ่

3/2564 5 ก.พ.64

บ.เค เอส ซ ี

คอมเมอรเ์ชยีล

 อนิเตอรเ์น็ต 

จ ากัด

6 ก.พ.-6 พ.ค.64     1,122,000.00 1 งาน 6 พ.ค.64              1,122,000.00 7015708799  จัดท าสัญญาวันที ่5 ก.พ.64  รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.อา่งทอง
เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรับงาน

ประมวลผล วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบล

บางแกว้ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

2 เครือ่ง 44,000 P 12-23พ.ย.63 สัญญาเลขที ่

3/2564 5 ก.พ.64

บ.เค เอส ซ ี

คอมเมอรเ์ชยีล

 อนิเตอรเ์น็ต 

จ ากัด

6 ก.พ.-6 พ.ค.64          42,000.00 1 งาน 6 พ.ค.64                   42,000.00 7015708799  จัดท าสัญญาวันที ่5 ก.พ.64  รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.อา่งทอง
เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรับงานส านักงาน

 วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบลบางแกว้ 

อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

3 เครือ่ง 48,000 P 12-23พ.ย.63 สัญญาเลขที ่

3/2564 5 ก.พ.64

บ.เค เอส ซ ี

คอมเมอรเ์ชยีล

 อนิเตอรเ์น็ต 

จ ากัด

6 ก.พ.-6 พ.ค.64          48,000.00 1 งาน 6 พ.ค.64                   48,000.00 7015708799  จัดท าสัญญาวันที ่5 ก.พ.64  รอสง่มอบครภัุณฑ์
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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 ัง่

ซือ้ส ั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)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

วนศ.อา่งทอง

เครือ่งพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้ม
ตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) 
วทิยาลัยนาฏศลิปอา่งทอง ต าบลบางแกว้ 

อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

2 เครือ่ง 16,000 P 12-23พ.ย.63 สัญญาเลขที ่

3/2564 5 ก.พ.64

บ.เค เอส ซ ี

คอมเมอรเ์ชยีล

 อนิเตอรเ์น็ต 

จ ากัด

6 ก.พ.-6 พ.ค.64          16,000.00 1 งาน 6 พ.ค.64                   16,000.00 7015708799  จัดท าสัญญาวันที ่5 ก.พ.64  รอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.อา่งทอง

เครือ่งพมิพ ์เลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่2 (38 หนา้/นาท)ี วทิยาลัย
นาฏศลิปอา่งทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

อา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

5 เครือ่ง 75,000 P 12-23พ.ย.63 สัญญาเลขที ่

3/2564 5 ก.พ.64

บ.เค เอส ซ ี

คอมเมอรเ์ชยีล

 อนิเตอรเ์น็ต 

จ ากัด

6 ก.พ.-6 พ.ค.64          75,000.00 1 งาน 6 พ.ค.64                   75,000.00 7015708799  จัดท าสัญญาวันที ่5 ก.พ.64  รอสง่มอบครภัุณฑ์

131



 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

 

132



หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
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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 ัง่

ซือ้ส ั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)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

วนศ.รอ้ยเอ็ด
เบาะยมินาสตกิยางพารา 12x2 เมตร หนา 6 นิว้
 วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 เบาะ 7,000 P 26/2564 12 ม.ีค. 64
บรษัิท รอ้น

เอ็ดกฬีาภัณฑ ์

จ ากัด

12 ม.ีค. 64 -      
11 เม.ย. 64            7,000.00 1 11 เม.ย. 64                     7,000.00 7015850895 อยูร่ะหวา่งขออนุมัตสิัง่ซือ้สัง่จา้ง

ลงนามในสัญญาแลว้ (อยูร่ะหวา่งบรหิาร

สัญญา)

133



 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

 

134



หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
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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 ัง่

ซือ้ส ั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)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

วนศ.สโุขทัย
เครือ่งพระส ำอำง วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย 

ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด

สโุขทัย

1 ชดุ 85,000 P 14-18 ธ.ค 63 สซ.05/2564 13-ม.ค.-64

หำ้งหุน้สว่น

สำมัญ ธน

ทรัพย ์ดนตร ี

จ ำกัด

13 ม.ค.-13 พ.ค.
64          85,000.00 1 13-พ.ค.-64                   85,000.00 7015608134  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.สโุขทัย
ชดุขอมสบำดโขลญล ำพง วทิยำลัยนำฏศลิป

สโุขทัย ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย 

จังหวัดสโุขทัย

1 ชดุ 11,700 P 14-18 ธ.ค 63 สซ.05/2564 13-ม.ค.-64

หำ้งหุน้สว่น

สำมัญ ธน

ทรัพย ์ดนตร ี

จ ำกัด

13 ม.ค.-13 พ.ค.
64          11,700.00 1 13-พ.ค.-64                   11,700.00 7015608134  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.สโุขทัย ชดุขนุสำมชน วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบล

บำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย
2 ชดุ 85,000 P 14-18 ธ.ค 63 สซ.05/2564 13-ม.ค.-64

หำ้งหุน้สว่น

สำมัญ ธน

ทรัพย ์ดนตร ี

จ ำกัด

13 ม.ค.-13 พ.ค.
64          85,000.00 1 13-พ.ค.-64                   85,000.00 7015608134  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.สโุขทัย
ชดุนำงนพมำศ วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย 

ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด

สโุขทัย

1 ชดุ 45,000 P 14-18 ธ.ค 63 สซ.05/2564 13-ม.ค.-64

หำ้งหุน้สว่น

สำมัญ ธน

ทรัพย ์ดนตร ี

จ ำกัด

13 ม.ค.-13 พ.ค.
64          45,000.00 1 13-พ.ค.-64                   45,000.00 7015608134  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.สโุขทัย ชดุนำงเสอืง วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบล

บำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย
1 ชดุ 34,000 P 14-18 ธ.ค 63 สซ.05/2564 13-ม.ค.-64

หำ้งหุน้สว่น

สำมัญ ธน

ทรัพย ์ดนตร ี

จ ำกัด

13 ม.ค.-13 พ.ค.
64          34,000.00 1 13-พ.ค.-64                   34,000.00 7015608134  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.สโุขทัย
ชดุพระเจำ้ชยัวรมัน วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย 

ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด

สโุขทัย

1 ชดุ 23,200 P 14-18 ธ.ค 63 สซ.05/2564 13-ม.ค.-64

หำ้งหุน้สว่น

สำมัญ ธน

ทรัพย ์ดนตร ี

จ ำกัด

13 ม.ค.-13 พ.ค.
64          23,200.00 1 13-พ.ค.-64                   23,200.00 7015608134  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.สโุขทัย
ชดุพระยำลไิท วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย 

ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด

สโุขทัย

1 ชดุ 42,500 P 14-18 ธ.ค 63 สซ.05/2564 13-ม.ค.-64

หำ้งหุน้สว่น

สำมัญ ธน

ทรัพย ์ดนตร ี

จ ำกัด

13 ม.ค.-13 พ.ค.
64          42,500.00 1 13-พ.ค.-64                   42,500.00 7015608134  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.สโุขทัย
ชดุพอ่ขนุบำงกลำงหำว วทิยำลัยนำฏศลิป

สโุขทัย ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย 

จังหวัดสโุขทัย

1 ชดุ 42,500 P 14-18 ธ.ค 63 สซ.05/2564 13-ม.ค.-64

หำ้งหุน้สว่น

สำมัญ ธน

ทรัพย ์ดนตร ี

จ ำกัด

13 ม.ค.-13 พ.ค.
64          42,500.00 1 13-พ.ค.-64                   42,500.00 7015608134  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.สโุขทัย
ชดุพอ่ขนุบำลเมอืง วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย 

ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด

สโุขทัย

1 ชดุ 42,500 P 14-18 ธ.ค 63 สซ.05/2564 13-ม.ค.-64

หำ้งหุน้สว่น

สำมัญ ธน

ทรัพย ์ดนตร ี

จ ำกัด

13 ม.ค.-13 พ.ค.
64          42,500.00 1 13-พ.ค.-64                   42,500.00 7015608134  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.สโุขทัย
ชดุพอ่ขนุผำเมอืง วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย 

ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด

สโุขทัย

1 ชดุ 42,500 P 14-18 ธ.ค 63 สซ.05/2564 13-ม.ค.-64

หำ้งหุน้สว่น

สำมัญ ธน

ทรัพย ์ดนตร ี

จ ำกัด

13 ม.ค.-13 พ.ค.
64          42,500.00 1 13-พ.ค.-64                   42,500.00 7015608134  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.สโุขทัย
ชดุพอ่ขนุรำมค ำแหง วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย

 ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด

สโุขทัย

2 ชดุ 85,000 P 14-18 ธ.ค 63 สซ.05/2564 13-ม.ค.-64

หำ้งหุน้สว่น

สำมัญ ธน

ทรัพย ์ดนตร ี

จ ำกัด

13 ม.ค.-13 พ.ค.
64          85,000.00 1 13-พ.ค.-64                   85,000.00 7015608134  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.สโุขทัย
ชดุพอ่ขนุศรอีนิทรำทติย ์วทิยำลัยนำฏศลิป

สโุขทัย ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย 

จังหวัดสโุขทัย

2 ชดุ 127,500 P 14-18 ธ.ค 63 สซ.05/2564 13-ม.ค.-64

หำ้งหุน้สว่น

สำมัญ ธน

ทรัพย ์ดนตร ี

จ ำกัด

13 ม.ค.-13 พ.ค.
64        127,500.00 1 13-พ.ค.-64                 127,500.00 7015608134  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.สโุขทัย ชดุระบ ำไก ่วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบล

บำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย
1ชดุกำรแสดง 110,000 P 14-18 ธ.ค 63 สซ.05/2564 13-ม.ค.-64

หำ้งหุน้สว่น

สำมัญ ธน

ทรัพย ์ดนตร ี

จ ำกัด

13 ม.ค.-13 พ.ค.
64        110,000.00 1 13-พ.ค.-64                 110,000.00 7015608134  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.สโุขทัย ชดุระบ ำนกยงุ วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบล

บำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย
1ชดุกำรแสดง 80,000 P 14-18 ธ.ค 63 สซ.05/2564 13-ม.ค.-64

หำ้งหุน้สว่น

สำมัญ ธน

ทรัพย ์ดนตร ี

จ ำกัด

13 ม.ค.-13 พ.ค.
64          80,000.00 1 13-พ.ค.-64                   80,000.00 7015608134  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.สโุขทัย
ระบ ำชดุเชยีงแสน วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย 

ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด

สโุขทัย

1ชดุกำรแสดง 110,000 P 14-18 ธ.ค 63 สซ.05/2564 30-พ.ย.-63

หำ้งหุน้สว่น

สำมัญ ธน

ทรัพย ์ดนตร ี

จ ำกัด

13 ม.ค.-13 พ.ค.
64        110,000.00 1 13-พ.ค.-64                 110,000.00 7015608134  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.สโุขทัย
ระบ ำชดุทวำรำวด ี(แบบ ก) วทิยำลัยนำฏศลิป
สโุขทัย ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย 

จังหวัดสโุขทัย

1ชดุกำรแสดง 150,000 P 14-18 ธ.ค 63 สซ.05/2564 30-พ.ย.-63

หำ้งหุน้สว่น

สำมัญ ธน

ทรัพย ์ดนตร ี

จ ำกัด

13 ม.ค.-13 พ.ค.
64        150,000.00 1 13-พ.ค.-64                 150,000.00 7015608134  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.สโุขทัย ระบ ำชดุลพบรุ ีวทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบล

บำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย
1ชดุกำรแสดง 169,995 P 14-18 ธ.ค 63 สซ.05/2564 30-พ.ย.-63

หำ้งหุน้สว่น

สำมัญ ธน

ทรัพย ์ดนตร ี

จ ำกัด

13 ม.ค.-13 พ.ค.
64        169,995.00 1 13-พ.ค.-64                 169,995.00 7015608134  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.สโุขทัย
ระบ ำชดุศรวีชิยั วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย 

ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด

สโุขทัย

1ชดุกำรแสดง 120,000 P 14-18 ธ.ค 63 สซ.05/2564 30-พ.ย.-63

หำ้งหุน้สว่น

สำมัญ ธน

ทรัพย ์ดนตร ี

จ ำกัด

13 ม.ค.-13 พ.ค.
64        120,000.00 1 13-พ.ค.-64                 120,000.00 7015608134  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์
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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 ัง่

ซือ้ส ั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)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

วนศ.สโุขทัย
ระบ ำชดุสโุขทัย วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย 

ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด

สโุขทัย

1ชดุกำรแสดง 120,000 P 14-18 ธ.ค 63 สซ.05/2564 30-พ.ย.-63

หำ้งหุน้สว่น

สำมัญ ธน

ทรัพย ์ดนตร ี

จ ำกัด

13 ม.ค.-13 พ.ค.
64        120,000.00 1 13-พ.ค.-64                 120,000.00 7015608134  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์  ท ำ PO แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.สโุขทัย

รถโดยสำรขนำด 12 ทีน่ั่ง (ดเีซล) ปรมิำตร
กระบอกสบูไมต่ ำ่กวำ่ 2,400 ซซี ีหรอืก ำลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ ำ่กวำ่ 90 กโิลวัตต ์

วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบลบำ้นกลว้ย 

อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

1 คัน 1,364,000 P
30ธ.ค.63-18
 ม.ค.64 สซ.06/2564 3-ก.พ.-64

- บรษัิทโต
โยตำ้ เอ็กเซล

เลนท ์จ ำกัด

3 ก.พ.-4 เม.ย.64     1,364,000.00 1 4-เม.ย.-64              1,364,000.00 7015697471 ลงนำมสัญญำซือ้ขำย เลขที ่06/2564 ลง
วันที ่3 กมุภำพันธ ์2564 รอกำรสง่มอบ วันที ่12 ม.ีค.64
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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 ัง่

ซือ้ส ั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)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

วนศ.กาฬสนิธุ์
เครือ่งชว่ยรอ้งขยายเสยีงพรอ้มไมโครโฟน 

วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

2 ชดุ 26,000 P
4 ม.ค.64 ถงึ
 12 ม.ค.64 ป38(2)/2564 27-ม.ค.-64 หจก. ดทีรัพย์

รุง่เรอืงรอ้ยเอ็ด

27 ม.ค.64 ถงึ 28
 ม.ีค.64          26,000.00 1 28-ม.ีค.-64                   26,000.00 7015655557  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์ โทรโขง่ วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์
4 ตัว 20,000 P

4 ม.ค.64 ถงึ
 12 ม.ค.64 ป38/2564 26-ม.ค.-64 หจก.สยามชยั

รุง่เรอืงกจิ

26 ม.ค.64 ถงึ 27
 ม.ีค.64          20,000.00 1 27-ม.ีค.-64                   20,000.00 7015654327  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์
ชดุเครือ่งขยายเสยีงรถเข็นแหก่ลองยาวอสีาน 

วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

1 คัน 180,000 P
4 ม.ค.64 ถงึ
 12 ม.ค.64 ป38(2)/2564 27-ม.ค.-64 หจก. ดทีรัพย์

รุง่เรอืงรอ้ยเอ็ด

27 ม.ค.64 ถงึ 28
 ม.ีค.64        180,000.00 1 28-ม.ีค.-64                 180,000.00 7015655557  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์
ตูแ้อมป์ขยายเบสไฟฟ้า ประเภท 2 วทิยาลัย
นาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

6 เครือ่ง 250,000 P
4 ม.ค.64 ถงึ
 12 ม.ค.64 ป38(2)/2564 27-ม.ค.-64 หจก. ดทีรัพย์

รุง่เรอืงรอ้ยเอ็ด

27 ม.ค.64 ถงึ 28
 ม.ีค.64        250,000.00 1 28-ม.ีค.-64                 250,000.00 7015655557  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์
ตูแ้อมป์ขยายพณิไฟฟ้า ประเภท 2 วทิยาลัย
นาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

6 เครือ่ง 212,646 P
4 ม.ค.64 ถงึ
 12 ม.ค.64 ป38/2564 26-ม.ค.-64 หจก.สยามชยั

รุง่เรอืงกจิ

26 ม.ค.64 ถงึ 27
 ม.ีค.64        212,646.00 1 27-ม.ีค.-64                 212,646.00 7015654327  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์
กลองควอท 4 ใบ วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด

กาฬสนิธุ์

2 ชดุ 3,500 P
1 ธ.ค.63 ถงึ
 8 ธ.ค.63 ป8/2564 24-ธ.ค.-63 บ.ครืน้แครง 

161 จ ากัด
24 ธ.ค.63 ถงึ 23
 ม.ีค.64            3,325.00 1 23-ม.ีค.-64                     3,325.00 7015504244  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์ กลองตุม้ วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์
4 ใบ 32,000 P

1 ธ.ค.63 ถงึ
 8 ธ.ค.63 ป8/2564 24-ธ.ค.-63 บ.ครืน้แครง 

161 จ ากัด
24 ธ.ค.63 ถงึ 23
 ม.ีค.64          30,400.00 1 23-ม.ีค.-64                   30,400.00 7015504244  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภุ ณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภุ ณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์
กลองหางและกลองตึม้พรอ้มขาตัง้ วทิยาลัย

นาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

2 ชดุ 44,000 P
1 ธ.ค.63 ถงึ
 8 ธ.ค.63 ป8/2564 24-ธ.ค.-63 บ.ครืน้แครง 

161 จ ากัด
24 ธ.ค.63 ถงึ 23
 ม.ีค.64          41,800.00 1 23-ม.ีค.-64                   41,800.00 7015504244  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์
ขาตัง้โปงลาง วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด

กาฬสนิธุ์

10 ชดุ 15,000 P
1 ธ.ค.63 ถงึ
 8 ธ.ค.63 ป8/2564 24-ธ.ค.-63 บ.ครืน้แครง 

161 จ ากัด
24 ธ.ค.63 ถงึ 23
 ม.ีค.64          14,250.00 1 23-ม.ีค.-64                   14,250.00 7015504244  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์
แคนเกา้พรอ้มกระเป๋า วทิยาลัยนาฏศลิป

กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จังหวัดกาฬสนิธุ์

10 เตา้ 85,500 P
1 ธ.ค.63 ถงึ
 8 ธ.ค.63 ป8/2564 24-ธ.ค.-63 บ.ครืน้แครง 

161 จ ากัด
24 ธ.ค.63-
23 ม.ีค.64          85,500.00 1 23-ม.ีค.-64                   85,500.00 7015504244  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์
ซออสีานพรอ้มกระเป๋า วทิยาลัยนาฏศลิป

กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จังหวัดกาฬสนิธุ์

10 ตัว 35,000 P
1 ธ.ค.63 ถงึ
 8 ธ.ค.63 ป8/2564 24-ธ.ค.-63 บ.ครืน้แครง 

161 จ ากัด
24 ธ.ค.63-
23 ม.ีค.64          33,250.00 1 23-ม.ีค.-64                   33,250.00 7015504244  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์
โปงลาง 6 เสยีง 13 ลกู วทิยาลัยนาฏศลิป

กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จังหวัดกาฬสนิธุ์

30 ผนื 399,000 P
1 ธ.ค.63 ถงึ
 8 ธ.ค.63 ป8/2564 24-ธ.ค.-63 บ.ครืน้แครง 

161 จ ากัด
24 ธ.ค.63-
23 ม.ีค.64        399,000.00 1 23-ม.ีค.-64                 399,000.00 7015504244  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์
โปงลาง 7 เสยีง วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์
ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด

กาฬสนิธุ์

4 ผนื 60,800 P
1 ธ.ค.63 ถงึ
 8 ธ.ค.63 ป8/2564 24-ธ.ค.-63 บ.ครืน้แครง 

161 จ ากัด
24 ธ.ค.63-
23 ม.ีค.64          60,800.00 1 23-ม.ีค.-64                   60,800.00 7015504244  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์
โปงลางหมากกะโหลง่ วทิยาลัยนาฏศลิป

กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จังหวัดกาฬสนิธุ์

5 ผนื 71,250 P
1 ธ.ค.63 ถงึ
 8 ธ.ค.63 ป8/2564 24-ธ.ค.-63 บ.ครืน้แครง 

161 จ ากัด
24 ธ.ค.63-
23 ม.ีค.64          71,250.00 1 23-ม.ีค.-64                   71,250.00 7015504244  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์
โปงลางเหล็ก 6 เสยีง 13 ลกู วทิยาลัยนาฏ

ศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

3 ผนื 30,000 P
1 ธ.ค.63 ถงึ
 8 ธ.ค.63 ป8/2564 24-ธ.ค.-63 บ.ครืน้แครง 

161 จ ากัด
24 ธ.ค.63-
23 ม.ีค.64          28,500.00 1 23-ม.ีค.-64                   28,500.00 7015504244  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์ พณิเบส วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์
7 ตัว 136,325 P

1 ธ.ค.63 ถงึ
 8 ธ.ค.63 ป8/2564 24-ธ.ค.-63 บ.ครืน้แครง 

161 จ ากัด
24 ธ.ค.63-
23 ม.ีค.64        136,325.00 1 23-ม.ีค.-64                 136,325.00 7015504244  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์ พณิโปรง่ วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์
18 ตัว 94,050 P

1 ธ.ค.63 ถงึ
 8 ธ.ค.63 ป8/2564 24-ธ.ค.-63 บ.ครืน้แครง 

161 จ ากัด
24 ธ.ค.63-
23 ม.ีค.64          94,050.00 1 23-ม.ีค.-64                   94,050.00 7015504244  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์
พณิโปรง่ไฟฟ้าพรอ้มกลอ่ง วทิยาลัยนาฏศลิป

กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จังหวัดกาฬสนิธุ์

10 ตัว 90,250 P
1 ธ.ค.63 ถงึ
 8 ธ.ค.63 ป8/2564 24-ธ.ค.-63 บ.ครืน้แครง 

161 จ ากัด
24 ธ.ค.63-
23 ม.ีค.64          90,250.00 1 23-ม.ีค.-64                   90,250.00 7015504244  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์ พณิไฟฟ้า วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์
4 ตัว 66,500 P

1 ธ.ค.63 ถงึ
 8 ธ.ค.63 ป8/2564 24-ธ.ค.-63 บ.ครืน้แครง 

161 จ ากัด
24 ธ.ค.63-
23 ม.ีค.64          66,500.00 1 23-ม.ีค.-64                   66,500.00 7015504244  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์
โหวด 5 เสยีงพรอ้มกลอ่ง วทิยาลัยนาฏศลิป
กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จังหวัดกาฬสนิธุ์

10 ตัว 10,000 P
1 ธ.ค.63 -
8 ธ.ค.63 ป8/2564 24-ธ.ค.-63 บ.ครืน้แครง 

161 จ ากัด
24 ธ.ค.63-
23 ม.ีค.64            9,500.00 1 23-ม.ีค.-64                     9,500.00 7015504244  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์
ไหซองพรอ้มขาตัง้ วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด

กาฬสนิธุ์

4 ชดุ 24,000 P
1 ธ.ค.63 -
8 ธ.ค.63 ป8/2564 24-ธ.ค.-63 บ.ครืน้แครง 

161 จ ากัด
24 ธ.ค.63-
23 ม.ีค.64          22,800.00 1 23-ม.ีค.-64                   22,800.00 7015504244  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์
กลองยาวอสีาน วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด

กาฬสนิธุ์

10 ใบ 35,000 P
1 ธ.ค.63 -
8 ธ.ค.63 ป8/2564 24-ธ.ค.-63 บ.ครืน้แครง 

161 จ ากัด
24 ธ.ค.63-
23 ม.ีค.64          33,250.00 1 23-ม.ีค.-64                   33,250.00 7015504244  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์
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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)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

วนศ.กาฬสนิธุ์
หมากกะโหลง่ชบุโครเมยีม วทิยาลัยนาฏศลิป

กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จังหวัดกาฬสนิธุ์

8 ชดุ 114,000 P
1 ธ.ค.63 -
8 ธ.ค.63 ป8/2564 24-ธ.ค.-63 บ.ครืน้แครง 

161 จ ากัด
24 ธ.ค.63-
23 ม.ีค.64        114,000.00 1 23-ม.ีค.-64                 114,000.00 7015504244  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์
ชดุครกมอง พรอ้มอปุกรณ์และเครือ่งประดับ 

วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

16 ชดุ 128,000 P
8 ม.ค.64 - 
18 ม.ค.64 ป42/2564 4-ก.พ.-64

บ.เดอะแกรนดิ
โอโซม่วิสคิ 

จ ากัด

4 ก.พ.64 -
3 ส.ค.64        128,000.00 1 3-ส.ค.-64                 128,000.00 701569018  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์
ชดุเซิง้กะโป๋ 12 คู ่วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์
ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด

กาฬสนิธุ์

24 ชดุ 192,000 P
8 ม.ค.64 - 
18 ม.ค.64 ป42/2564 4-ก.พ.-64

บ.เดอะแกรนดิ
โอโซม่วิสคิ 

จ ากัด

4 ก.พ.64 -
3 ส.ค.64        192,000.00 1 3-ส.ค.-64                 192,000.00 701569018  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์
ชดุไทภเูขา พรอ้มอปุกรณ์และเครือ่งประดับ 12
 คู ่วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

24 ชดุ 192,000 P
8 ม.ค.64 - 
18 ม.ค.64 ป42/2564 4-ก.พ.-64

บ.เดอะแกรนดิ
โอโซม่วิสคิ 

จ ากัด

4 ก.พ.64 -
3 ส.ค.64        192,000.00 1 3-ส.ค.-64                 192,000.00 701569018  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์
ชดุพระไพรศรพณ์ พรอ้มศรษีะและเครือ่งประดับ

 วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

1 ชดุ 79,500 P
8 ม.ค.64 - 
18 ม.ค.64 ป42/2564 4-ก.พ.-64

บ.เดอะแกรนดิ
โอโซม่วิสคิ 

จ ากัด

4 ก.พ.64 -
3 ส.ค.64          79,500.00 1 3-ส.ค.-64                   79,500.00 701569018  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์
ชดุพระมงกฏุ พรอ้มศรษีะและเครือ่งประดับ 

วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

1 ชดุ 79,500 P
8 ม.ค.64 - 
18 ม.ค.64 ป42/2564 4-ก.พ.-64

บ.เดอะแกรนดิ
โอโซม่วิสคิ 

จ ากัด

4 ก.พ.64 -
3 ส.ค.64          79,500.00 1 3-ส.ค.-64                   79,500.00 701569018  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์
ชดุพระลบ พรอ้มศรษีะและเครือ่งประดับ 

วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

1 ชดุ 79,500 P
8 ม.ค.64 - 
18 ม.ค.64 ป42/2564 4-ก.พ.-64

บ.เดอะแกรนดิ
โอโซม่วิสคิ 

จ ากัด

4 ก.พ.64 -
3 ส.ค.64          79,500.00 1 3-ส.ค.-64                   79,500.00 701569018  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์
ชดุพระอรชณุ พรอ้มศรษีะและเครือ่งประดับ 

วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

1 ชดุ 79,500 P
8 ม.ค.64 - 
18 ม.ค.64 ป42/2564 4-ก.พ.-64

บ.เดอะแกรนดิ
โอโซม่วิสคิ 

จ ากัด

4 ก.พ.64 -
3 ส.ค.64          79,500.00 1 3-ส.ค.-64                   79,500.00 701569018  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์
ชดุพรายชมุพล พรอ้มเครือ่งประดับ วทิยาลัย

นาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

1 ชดุ 25,000 P
8 ม.ค.64 - 
18 ม.ค.64 ป42/2564 4-ก.พ.-64

บ.เดอะแกรนดิ
โอโซม่วิสคิ 

จ ากัด

4 ก.พ.64 -
3 ส.ค.64          23,000.00 1 3-ส.ค.-64                   23,000.00 701569018  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์
ชดุระบ าฉิง่ พรอ้มฉิง่และเครือ่งประดับ วทิยาลัย

นาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

1 ชดุ 15,000 P
8 ม.ค.64 - 
18 ม.ค.64 ป42/2564 4-ก.พ.-64

บ.เดอะแกรนดิ
โอโซม่วิสคิ 

จ ากัด

4 ก.พ.64 -
3 ส.ค.64          14,200.00 1 3-ส.ค.-64                   14,200.00 701569018  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์
ชดุรามสญู พรอ้มศรษีะและเครือ่งประดับ 

วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

1 ชดุ 79,500 P
8 ม.ค.64 - 
18 ม.ค.64 ป42/2564 4-ก.พ.-64

บ.เดอะแกรนดิ
โอโซม่วิสคิ 

จ ากัด

4 ก.พ.64 -
3 ส.ค.64          79,500.00 1 3-ส.ค.-64                   79,500.00 701569018  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์
ชดุวาดทา่พระเอกหมอล า วทิยาลัยนาฏศลิป

กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จังหวัดกาฬสนิธุ์

13 ชดุ 122,200 P
8 ม.ค.64 - 
18 ม.ค.64 ป42/2564 4-ก.พ.-64

บ.เดอะแกรนดิ
โอโซม่วิสคิ 

จ ากัด

4 ก.พ.64 -
3 ส.ค.64        122,200.00 1 3-ส.ค.-64                 122,200.00 701569018  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์

ชดุหมากกั๊บแกบ๊ชาย พรอ้มอปุกรณ์และ

เครือ่งประดับ วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด

กาฬสนิธุ์

12 ชดุ 42,000 P
8 ม.ค.64 - 
18 ม.ค.64 ป42/2564 4-ก.พ.-64

บ.เดอะแกรนดิ
โอโซม่วิสคิ 

จ ากัด

4 ก.พ.64 -
3 ส.ค.64          39,600.00 1 3-ส.ค.-64                   39,600.00 701569018  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กาฬสนิธุ์
ชดุอนิทรชติ พรอ้มศรษีะและเครือ่งประดับ 

วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

1 ชดุ 79,500 P
8 ม.ค.64 - 
18 ม.ค.64 ป42/2564 4-ก.พ.-64

บ.เดอะแกรนดิ
โอโซม่วิสคิ 

จ ากัด

4 ก.พ.64 -
3 ส.ค.64          79,500.00 1 3-ส.ค.-64                   79,500.00 701569018  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์
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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 ัง่

ซือ้ส ั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)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

วนศ.ลพบรุี
ชดุผูบ้รรเลง กลองยาว วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุี

 ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัด

ลพบรุี

30 ชดุ 45,000 P 23-30พ.ย.63 13/2564 22-ธ.ค.-63 บา้นครฟู้อน
22 ธ.ค.63 - 22

ม.ีค.64          44,700.00 1 งวด 22-ม.ีค.-64                   44,700.00 7015490880  รอสง่มอบงาน  รอสง่มอบงาน

วนศ.ลพบรุี
ชดุผูบ้รรเลง เสือ้ไทย+ผา้คาด (ขา้ราชการแบบ
โบราณ) วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเล
ชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

20 ชดุ 20,000 P 23-30พ.ย.63 13/2564 22-ธ.ค.-63 บา้นครฟู้อน
22 ธ.ค.63 - 22

ม.ีค.64          19,800.00 1 งวด 22-ม.ีค.-64                   19,800.00 7015490880  รอสง่มอบงาน  รอสง่มอบงาน

วนศ.ลพบรุี
ชดุสทู (วงดนตรสีากล) วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุี
 ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัด

ลพบรุี

30 ชดุ 116,700 P 23-30พ.ย.63 13/2564 22-ธ.ค.-63 บา้นครฟู้อน
22 ธ.ค.63 - 22

ม.ีค.64        116,700.00 1 งวด 22-ม.ีค.-64                 116,700.00 7015490880  รอสง่มอบงาน  รอสง่มอบงาน

วนศ.ลพบรุี มังกรกัณฐ ์วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบลทะเล

ชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี
1 ชดุ 85,000 P 23-30พ.ย.63 13/2564 22-ธ.ค.-63 บา้นครฟู้อน

22 ธ.ค.63 - 22
ม.ีค.64          84,900.00 1 งวด 22-ม.ีค.-64                   84,900.00 7015490880  รอสง่มอบงาน  รอสง่มอบงาน

วนศ.ลพบรุี ระบ ายอ่งหงดิ วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบล

ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี
8 ชดุ 463,200 P 23-30พ.ย.63 13/2564 22-ธ.ค.-63 บา้นครฟู้อน

22 ธ.ค.63 - 22
ม.ีค.64        463,200.00 1 งวด 22-ม.ีค.-64                 463,200.00 7015490880  รอสง่มอบงาน  รอสง่มอบงาน

วนศ.ลพบรุี
ระบ าวรีะชยัยักษ์ วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ี

ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัด

ลพบรุี

8 ชดุ 471,200 P 23-30พ.ย.63 13/2564 22-ธ.ค.-63 บา้นครฟู้อน
22 ธ.ค.63 - 22

ม.ีค.64        471,200.00 1 งวด 22-ม.ีค.-64                 471,200.00 7015490880  รอสง่มอบงาน  รอสง่มอบงาน

วนศ.ลพบรุี ระบ าวรีะชยัลงิ วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบล

ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี
8 ชดุ 471,200 P 23-30พ.ย.63 13/2564 22-ธ.ค.-63 บา้นครฟู้อน

22 ธ.ค.63 - 22
ม.ีค.64        471,200.00 1 งวด 22-ม.ีค.-64                 471,200.00 7015490880  รอสง่มอบงาน  รอสง่มอบงาน

วนศ.ลพบรุี หมากรกุคน วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ีต าบล

ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี
20 ชดุ 588,000 P 23-30พ.ย.63 13/2564 22-ธ.ค.-63 บา้นครฟู้อน

22 ธ.ค.63 - 22
ม.ีค.64        588,000.00 1 งวด 22-ม.ีค.-64                 588,000.00 7015490880  รอสง่มอบงาน  รอสง่มอบงาน
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หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทนุ •(6)
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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 ัง่

ซือ้ส ั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)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

วนศ.จันทบรุี ชดุนางยนืเครือ่ง วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ี

ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี
5 ชดุ 302,500 P กอ.5/2564 20-ม.ค.-64 นายนรโชต ิ

เผอืกพพัิฒน์

16/ก.พ./2564
และ 16 พ.ค./
2564

       302,500.00 1 16-พ.ค.-64 302,500.00                7015738608  อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสัญญา  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.จันทบรุี ชดุพระแขนสัน้ วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบล

วัดใหม ่อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี
5 ชดุ 227,500 P กอ.5/2564 20-ม.ค.-64 นายนรโชต ิ

เผอืกพพัิฒน์

16/ก.พ./2564
และ 16 พ.ค./
2564

       227,500.00 1 16-พ.ค.-64                 227,500.00 7015738608  อยูร่ะหวา่งรอลงนามในสัญญา  อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบครภัุณฑ์
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หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทนุ •(6)
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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 ัง่

ซือ้ส ั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)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

วนศ.พัทลงุ
ฟ้อนภไูทสามเผา่ ออกมวยโบราณ วทิยาลัย

นาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืง

พัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

20 ชดุ 160,000 P ส26/2564  21 ม.ค. 64 หสม. ธณ
ทรัพยด์นตรี

 22 ม.ค. 64 - 
20 ม.ิย. 64        160,000.00 1  20 ม.ิย. 64                 160,000.00 7015627961  รอสง่มอบ  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ กลดสตีา่ง ๆ วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบล

ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ
4 หน่วย 8,000 P ส26/2564  21 ม.ค. 64 หสม. ธณ

ทรัพยด์นตรี

 22 ม.ค. 64 - 
20 ม.ิย. 64            8,000.00 1  20 ม.ิย. 64                     8,000.00 7015627961  รอสง่มอบ  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ
เครือ่งราชปูโภค วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ 

ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัด

พัทลงุ

1 ชดุ 35,000 P ส26/2564  21 ม.ค. 64 หสม. ธณ
ทรัพยด์นตรี

 22 ม.ค. 64 - 
20 ม.ิย. 64          35,000.00 1  20 ม.ิย. 64                   35,000.00 7015627961  รอสง่มอบ  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ เครือ่งส าอาง วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบล

ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ
1 ชดุ 35,000 P ส26/2564  21 ม.ค. 64 หสม. ธณ

ทรัพยด์นตรี

 22 ม.ค. 64 - 
20 ม.ิย. 64          35,000.00 1  20 ม.ิย. 64                   35,000.00 7015627961  รอสง่มอบ  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ

โคมบัว วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว 

อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

30 คู่ 30,000 P ส26/2564  21 ม.ค. 64 หสม. ธณ
ทรัพยด์นตรี

 22 ม.ค. 64 - 
20 ม.ิย. 64          30,000.00 1  20 ม.ิย. 64                   30,000.00 7015627961  รอสง่มอบ  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ
ชดุยักษ์แบบมยีอด มโหธร เปาวนาสรู มารศี 

วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว 

อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

3 ชดุ 195,000 P ส26/2564  21 ม.ค. 64 หสม. ธณ
ทรัพยด์นตรี

 22 ม.ค. 64 - 
20 ม.ิย. 64        195,000.00 1  20 ม.ิย. 64                 195,000.00 7015627961  รอสง่มอบ  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ
ชดุระบ าชมุนุมเผา่ไทย วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ

 ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัด

พัทลงุ

18 ชดุ 129,000 P ส26/2564  21 ม.ค. 64 หสม. ธณ
ทรัพยด์นตรี

 22 ม.ค. 64 - 
20 ม.ิย. 64        127,008.00 1  20 ม.ิย. 64                 127,008.00 7015627961  รอสง่มอบ  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ
ชดุวงโยทวาทติ วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ 

ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัด

พัทลงุ

30 ชดุ 144,000 P ส26/2564  21 ม.ค. 64 หสม. ธณ
ทรัพยด์นตรี

 22 ม.ค. 64 - 
20 ม.ิย. 64        144,000.00 1  20 ม.ิย. 64                 144,000.00 7015627961  รอสง่มอบ  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ ชดุเสนายักษ์ วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบล

ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ
10 ชดุ 500,000 P ส26/2564  21 ม.ค. 64 หสม. ธณ

ทรัพยด์นตรี

 22 ม.ค. 64 - 
20 ม.ิย. 64        500,000.00 1  20 ม.ิย. 64                 500,000.00 7015627961  รอสง่มอบ  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ
ตัง่วางเครือ่งราชปูโภค วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ

 ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัด

พัทลงุ

2 คู่ 12,000 P ส26/2564  21 ม.ค. 64 หสม. ธณ
ทรัพยด์นตรี

 22 ม.ค. 64 - 
20 ม.ิย. 64          12,000.00 1  20 ม.ิย. 64                   12,000.00 7015627961  รอสง่มอบ  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ เตยีงแดงใหญ ่วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบล

ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ
3 เตยีง 30,000 P ส26/2564  21 ม.ค. 64 หสม. ธณ

ทรัพยด์นตรี

 22 ม.ค. 64 - 
20 ม.ิย. 64          30,000.00 1  20 ม.ิย. 64                   30,000.00 7015627961  รอสง่มอบ  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ
ปัญจเุหร็จเพชรโลหะชดุทอง วทิยาลัยนาฏ

ศลิปพัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืง

พัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

8 หวั 115,992 P ส26/2564  21 ม.ค. 64 หสม. ธณ
ทรัพยด์นตรี

 22 ม.ค. 64 - 
20 ม.ิย. 64        115,992.00 1  20 ม.ิย. 64                 115,992.00 7015627961  รอสง่มอบ  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ รัดเกลา้เปลว วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบล

ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ
6 ชดุ 162,000 P ส26/2564  21 ม.ค. 64 หสม. ธณ

ทรัพยด์นตรี

 22 ม.ค. 64 - 
20 ม.ิย. 64        159,000.00 1  20 ม.ิย. 64                 159,000.00 7015627961  รอสง่มอบ  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ หนังใหญ ่ยักษ์ วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบล

ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ
2 ตัว 30,000 P ส26/2564  21 ม.ค. 64 หสม. ธณ

ทรัพยด์นตรี

 22 ม.ค. 64 - 20
 ม.ิย. 64          30,000.00 1  20 ม.ิย. 64                   30,000.00 7015627961  รอสง่มอบ  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ หนังใหญ ่ลงิ วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบล

ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ
2 ตัว 30,000 P ส26/2564  21 ม.ค. 64 หสม. ธณ

ทรัพยด์นตรี

 22 ม.ค. 64 - 20
 ม.ิย. 64          30,000.00 1  20 ม.ิย. 64                   30,000.00 7015627961  รอสง่มอบ  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ

หุน่ละครเล็กหนุมาน วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ 

ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัด

พัทลงุ
 1  ตัว 87,000 P ส26/2564  21 ม.ค. 64 หสม. ธณ

ทรัพยด์นตรี

 22 ม.ค. 64 - 
20 ม.ิย. 64          87,000.00 1  20 ม.ิย. 64                   87,000.00 7015627961  รอสง่มอบ  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ

หุน่ละครเล็กนางเบญกาย วทิยาลัยนาฏศลิป

พัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ 

จังหวัดพัทลงุ
 1  ตัว 87,000 P ส26/2564  21 ม.ค. 64 หสม. ธณ

ทรัพยด์นตรี

 22 ม.ค. 64 - 
20 ม.ิย. 64          87,000.00 1  20 ม.ิย. 64                   87,000.00 7015627961  รอสง่มอบ  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ

หุน่ละครเล็กทศกัณฐ ์วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ 

ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัด

พัทลงุ
 1  ตัว 87,000 P ส26/2564  21 ม.ค. 64 หสม. ธณ

ทรัพยด์นตรี

 22 ม.ค. 64 - 
20 ม.ิย. 64          87,000.00 1  20 ม.ิย. 64                   87,000.00 7015627961  รอสง่มอบ  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ

งา้ว (แบบ ข) วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบล
ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

 2  เลม่ 5,000 P ส26/2564  21 ม.ค. 64 หสม. ธณ
ทรัพยด์นตรี

 22 ม.ค. 64 - 
20 ม.ิย. 64            5,000.00 1  20 ม.ิย. 64                     5,000.00 7015627961  รอสง่มอบ  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ

ทวยไทย (แบบ ข) วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ 
ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัด

พัทลงุ
 2  เลม่ 5,000 P ส26/2564  21 ม.ค. 64 หสม. ธณ

ทรัพยด์นตรี

 22 ม.ค. 64 - 
20 ม.ิย. 64            5,000.00 1  20 ม.ิย. 64                     5,000.00 7015627961  รอสง่มอบ  รอสง่มอบ
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วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
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หนว่ยงาน/

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

 (
7
) 

 ‘

ห
น
ว่
ย
น
บั

 (
8
) 

 ’

 งบประมาณหลงั

โอนเปลีย่นแปลง 

(บาท)

(1
) 
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ธิ
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า
ศ
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ญิ
ช
ว
น
ท
ัว่
ไ
ป

(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 ัง่

ซือ้ส ั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)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 8 

ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

วนศ.
นครราชสมีา

ชดุระบ าวานรพงศ ์พรอ้มเครือ่งประดับ และ

ศรีษะ วทิยาลัยนาฏศลิปนครราชสมีา ต าบล

โคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัด

นครราชสมีา

18 ชดุ 1,080,000 P
16-25 พ.ย. 
63 ส.19/2564 22 ธ.ค.63 นายช าน ิ 

เลีย้งสอน

23 ธ.ค.63 - 21 
พ.ค.64        979,000.00 1 21 พ.ค.64                 979,000.00 7015516813 รอสง่มอบงาน รอสง่มอบงาน

วนศ.
นครราชสมีา

ชดุระบ าอสรุพงศ ์พรอ้มเครือ่งประดับและศรีษะ 

วทิยาลัยนาฏศลิปนครราชสมีา ต าบลโคกกรวด 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา

10 ชดุ 599,000 P
16-25 พ.ย. 
63 ส.19/2564 22 ธ.ค.63 นายช าน ิ 

เลีย้งสอน

23 ธ.ค.63 - 21 
พ.ค.64        700,000.00 1 22-ม.ีค.-64                 700,000.00 7015516813 รอสง่มอบงาน รอสง่มอบงาน
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
       5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564) 
            5.2.3 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน รายการที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการปีเดียวและรายการผูกผันใหม่) 

148



 

 

 

 

 

 

สำนักงานอธิการบด ี
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หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทุน •(6)

จ
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ว
น

 (
7
) 

 ‘

ห
น
ว่
ย
น
บั

 (
8
) 

 ’

 งบประมาณหลงั

โอนเปลีย่นแปลง 

(บาท)

(1
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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)ี

 (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

สิน้สุดตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบงาน

 หรอืสง่มอบครุภณัฑ์

ตามสญัญา/ใบส ัง่ซือ้ส ัง่

จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้ง

วา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้ง

วา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงาน

รายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

ปรับปรงุศนูยรั์กษ์ศลิป์ สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์

 วงัหนำ้ สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ

 อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม

1 หลง้ 1,090,000 P 4-12 พ.ย.63
สัญญำจำ้ง

กอ่สรำ้งเลขที่

 5/2564
2 ธ.ค.63 บจก.เวลิด์

ลอฟท์

15 ธ.ค.63 - 
13 เม.ย.64                  1,090,000.00 2 งวดที ่1: 12 ก.พ.64

งวดที ่2: 13 เม.ย.64
งวดที ่1: 490,500
งวดที ่2: 599,500 7015459799  ระหวำ่งด ำเนนิงำนตำมสัญญำ

ระหวำ่งด ำเนนิงำน (งำนระบบประกอบอำคำรยังไม่
แลว้เสร็จ และคำดวำ่จะสง่มอบพรอ้มกัน 2 งวด ภำยใน

เวลำทีก่ ำหนด)

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี

ปรับปรงุพืน้ทีโ่ดยรอบศำลพระภมู  ิสถำบันบัณฑติ

พัฒนศลิป์ (วงัหนำ้) 1 งำน 230,600 P
 เงนิเหลอืจำ่ยตำมเอกสำรสถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์

กองนโยบำยและแผนที ่วธ 0801.02/19 ลงวนัที่
19 ม.ค.2564

 อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนนิกำรจัดซือ้จัดจำ้ง
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หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทุน •(6)
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ห
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8
) 

 ’

 งบประมาณหลงั

โอนเปลีย่นแปลง 
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ัว่
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(3
) 
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เีฉ
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า
ะเ
จ
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ะจ
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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

สิน้สุดตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบงาน

 หรอืสง่มอบครุภณัฑ์

ตามสญัญา/ใบส ัง่ซือ้ส ัง่

จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้ง

วา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้ง

วา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงาน

รายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

คณะศลิปศกึษา

ตดิตัง้ระบบไฟฟ้า ระบบสือ่สารและตกแตง่

ภายใน  คณะศลิปศกึษา ต าบลศาลายา อ าเภอ

พุทธมณฑล จังหวดันครปฐม

1 แหง่ 15,000,000 P
 ค.อยูร่ะหวา่งประมาณการราคา โดยส านัก
สถาปัตยกรรม

 ค.อยูร่ะหวา่งประมาณการราคา โดยส านัก
สถาปัตยกรรม
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คณะศิลปนาฏดุรยิางค ์
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หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทุน •(6)

จ
 า
น
ว
น

 (
7
) 

 ‘

ห
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ว่
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บั
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 ’

 งบประมาณหลงั

โอนเปลีย่นแปลง 
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(3
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ว
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า
ะเ
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า
ะจ
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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

สิน้สุดตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบงาน

 หรอืสง่มอบครุภณัฑ์

ตามสญัญา/ใบส ัง่ซือ้ส ัง่

จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้ง

วา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้ง

วา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงาน

รายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

ปรับปรงุหอ้งบันทกึเสยีงพรอ้มครภัุณฑ ์คณะ

ศลิปนาฏดรุยิางค ์ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ

มณฑล จังหวดันครปฐม

1 หลัง 3,700,000 P
ง.  อยูร่ะหวา่งรออธบิดลีงนามในรปูแบบรายการและ
ประมาณการราคา

อยูร่ะหวา่งขอความเห็นชอบ TOR

คณะศลิปนาฏ

ดรุยิางค์

ตดิตัง้ระบบไฟฟ้า ระบบสือ่สารและตกแตง่

ภายใน คณะศลิปนาฏดรุยิางค ์ต าบลศาลายา 

อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม

1 แหง่ 12,000,000 P

ก.อยูร่ะหวา่งออกแบบรปูแบบรายการ
ก.1ออกแบบสถาปัตยกรรม  ความคบืหนา้ 80%
ขัน้ตอน ค. อยูร่ะหวา่งประมาณการราคา ความ
คบืหนา้ 70 %

ก.อยูร่ะหวา่งออกแบบรปูแบบรายการ
ก.1ออกแบบสถาปัตยกรรม  ความคบืหนา้ 80%
ขัน้ตอน ค. อยูร่ะหวา่งประมาณการราคา ความคบืหนา้
 70 %
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หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทุน •(6)
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พ
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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

สิน้สุดตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบงาน

 หรอืสง่มอบครุภณัฑ์

ตามสญัญา/ใบส ัง่ซือ้ส ัง่

จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้ง

วา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้ง

วา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงาน

รายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

คณะศลิปวจิติร

ปรับปรงุหอ้งเรยีนและหอ้งปฏบิัตกิาร สาขาวชิา

จติรกรรม ภาพพมิพ ์และ เครือ่งเคลอืบดนิเผา 

อาคาร 7 ขัน้ คณะศลิปวจิติร ต าบลศาลายา

อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม

1 หลัง 17,700,000 P

 อยูร่ะหวา่งออกแบบรปูแบบรายการ 

ก.1ออกแบบสถาปัตยกรรม 100%
ก.2ออกแบบวศิวกรรมโยธา 100%
ก.3ออกแบบวศิวกรรมไฟฟ้า 100%
ข. อยูร่ะหวา่งเขยีนแบบกอ่สรา้ง 100%
ค. อยูร่ะหวา่งประมาณการราคา 90%

 อยูร่ะหวา่งแกไ้ขราคาปรมิาณและรายละเอยีดวสัดุ

กอ่สรา้งจากส านักสถาปัตยกรรมคาดวา่จะเสร็จ

สมบรูณ์ในสัปดาหท์ี ่3 เดอืนมนีาคม 2564 และจะเริม่
ประกาศในระบบจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ e-GPในสัปดาห์
ที ่5 เดอืนมนีาคม 2564

คณะศลิปวจิติร

ปรับปรงุภมูทัิศน์เพือ่ท าฐานประตมิากรรม คณะ

ศลิปวจิติร ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 

จังหวดันครปฐม

1 แหง่ 407,800 P
อยูข่ัน้ตอนที ่3  อยูร่ะหวา่งก าหนดก าหนดรายระ
เอยีดและคณุลักษณะเฉพาะของครภัุณฑ(์TOR)

 อยูร่ะหวา่งแกไ้ขราคาปรมิาณและรายละเอยีดวสัดุ

กอ่สรา้งจากส านักสถาปัตยกรรมคาดวา่จะเสร็จ

สมบรูณ์ในสัปดาหท์ี ่3 เดอืนมนีาคม 2564 และจะเริม่
ประกาศในระบบจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ e-GPในสัปดาห์
ที ่5 เดอืนมนีาคม 2564
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หนว่ยงาน/
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(บาท)

(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)ี

 (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

สิน้สุดตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบงาน

 หรอืสง่มอบครุภณัฑ์

ตามสญัญา/ใบส ัง่ซือ้ส ัง่

จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้ง

วา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้ง

วา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงาน

รายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

วนศ.
ปรับปรงุอาคารกฬีาในรม่ วทิยาลัยนาฏศลิป 

ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดั

นครปฐม

1 แหง่ 9,500,000 P
อยูใ่นขัน้ตอนการตดิตามรปูแบบรายการและ

ประมาณราคาจากส านักสถาปัตยกรรม กรมศลิปากร

อยูร่ะหวา่งประมาณการราคา (70 %)

อยูใ่นขัน้ตอนการตดิตามรปูแบบรายการและประมาณ

ราคาจากส านักสถาปัตยกรรม กรมศลิปากร อยู่

ระหวา่งประมาณการราคา (90 %)

วนศ.
ปรับปรงุอาคารดนตรศีลิปสากล วทิยาลัยนาฏ

ศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดั

นครปฐม

1 หลัง 9,763,000 P
อยูใ่นขัน้ตอนการตดิตามรปูแบบรายการและ

ประมาณราคาจากส านักสถาปัตยกรรม กรมศลิปากร

อยูร่ะหวา่งประมาณการราคา (70 %)

อยูใ่นขัน้ตอนการตดิตามรปูแบบรายการและประมาณ

ราคาจากส านักสถาปัตยกรรม กรมศลิปากร อยู่

ระหวา่งประมาณการราคา (90 %)

วนศ.
ปรับปรงุอาคารนาฏศลิป์ไทย ชัน้ 7 วทิยาลัย
นาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 

จังหวดันครปฐม

1 หลัง 7,342,000 P
อยูใ่นขัน้ตอนการตดิตามรปูแบบรายการและ

ประมาณราคาจากส านักสถาปัตยกรรม กรมศลิปากร

อยูร่ะหวา่งประมาณการราคา (70 %)

อยูใ่นขัน้ตอนการตดิตามรปูแบบรายการและประมาณ

ราคาจากส านักสถาปัตยกรรม กรมศลิปากร อยู่

ระหวา่งประมาณการราคา (90 %)

วนศ.
ปรับปรงุอาคารสารสนเทศชัน้ 3 และชัน้ 5 
วทิยาลัยนาฏศลิป ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ

มณฑล จังหวดันครปฐม

1 หลัง 7,485,000 P 4-ม.ค.-64

บรษัิท โท

เทลิควอลติี ้

เอ็นจเีนียริง่

จ ากัด

18 ม.ค.64 - 
15 ส.ค. 64 7,485,000 4

งวดที ่1:  27 เม.ย. 64
งวดที ่2:  6 ม.ิย. 64
งวดที ่3:  16 ก.ค. 64
งวดที ่4:  15 ส.ค. 64

งวดที ่1: 1,871,250 
งวดที ่2: 1,497,000 
งวดที ่3: 1,871,250 
งวดที ่4: 2,245,500

7015686618 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งการรอสง่

มอบงาน

จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งการรอสง่

มอบงาน

วนศ. จัดท าทีเ่ก็บถังขยะ วทิยาลัยนาฏศลิป 270,000 P 2-ม.ีค.-64 นายจริาวฒุ ิ

กหุลาบ

2 ม.ีค 64 - 
2 เม.ย 64                    270,000.00 1 2-เม.ย.-64                 270,000.00 7015845605 จองเงนิในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งการรอสง่

มอบงาน
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หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทุน •(6)
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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

สิน้สุดตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบงาน

 หรอืสง่มอบครุภณัฑ์

ตามสญัญา/ใบส ัง่ซือ้ส ัง่

จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้ง

วา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้ง

วา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงาน

รายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

วนศ.
นครศรธีรรมราช

กอ่สรา้งอาคารหอพักนักเรยีนหญงิ วทิยาลัย

นาฏศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอ

เมอืงนครศรธีรรมราช จังหวดันครศรธีรรมราช

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
 รปูแบบรายการและประมาณการราคาจากส านัก

สถาปัตยกรรมเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้อยูร่ะหวา่งก าหนด

ราคากลางทอ้งถิน่

 อยูร่ะหวา่งขอความเห็นชอบราคากลางทอ้งถิน่จากผู ้

มอี านาจอนุมัติ

วนศ.
นครศรธีรรมราช

ปรับปรงุหอ้งสมดุ วทิยาลัยนาฏศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวดันครศรธีรรมราช

1 แหง่ 500,000 P  ท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง  รายงานผลการพจิารณา
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รายการงบลงทุน •(6)
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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

สิน้สุดตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบงาน

 หรอืสง่มอบครุภณัฑ์

ตามสญัญา/ใบส ัง่ซือ้ส ัง่

จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้ง

วา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้ง

วา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงาน

รายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

วนศ.รอ้ยเอ็ด
กอ่สรา้งรัว้ดา้นหนา้และดา้นขา้งฝ่ังทศิตะวนัตก 

วทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวดัรอ้ยเอ็ด

1 แหง่ 2,089,000 P
03/11/2563-
10/11/2563 EB01/2564 9 ธ.ค. 63

บรษัิท บิ๊กเอ็ม

มารเ์ก็ตติง้ 

จ ากัด

9 ธ.ค. 63 - 
7 ม.ิย. 64                      2,089,000 3

งวดที ่1: 7 ก.พ. 64 
งวดที ่2: 8 เม.ย. 64
 งวดที ่3: 7 ม.ิย. 64

 งวดที ่1: 626,700 
งวดที ่2: 626,700
งวดที ่3: 835,600

7015583419 ลงนามในสัญญาแลว้ (อยูร่ะหวา่งบรหิารสัญญา) ลงนามในสัญญาแลว้ (อยูร่ะหวา่งบรหิารสัญญา)

วนศ.รอ้ยเอ็ด ตอ่เตมิอาคารหลังเวทกีลางแจง้  วทิยาลัยนาฏ

ศลิปรอ้ยเอ็ด
450,000 P

เงนิเหลอืจา่ยตามหนังสอืสถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์ 

กองนโยบายและแผน ที ่วธ 0801.02 / 52 ลงวนัที ่8

 ก.พ.2564
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หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทุน •(6)
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 งบประมาณหลงั

โอนเปลีย่นแปลง 

(บาท)

(1
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(3
) 
ว
ธิ
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า
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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

สิน้สุดตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบงาน

 หรอืสง่มอบครุภณัฑ์

ตามสญัญา/ใบส ัง่ซือ้ส ัง่

จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้ง

วา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้ง

วา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงาน

รายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

วนศ.สโุขทัย

กอ่สรา้งอาคารดรุยิางคส์ากล วทิยาลัยนาฏศลิป

สโุขทัย ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทัย 

จังหวดัสโุขทัย

   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

งวดที ่1: 15 พ.ค.64
งวดที ่2: 29 ม.ิย.64
งวดที ่3: 29 ก.ค.64
งวดที ่4: 28 ส.ค.64
งวดที ่5: 27 ก.ย.64
งวดที ่6: 27 ต.ค. 64
งวดที ่7: 26 พ.ย.64
งวดที ่8: 26 ธ.ค.64
งวดที ่9: 25 ม.ค.65
งวดที ่10: 24 ก.พ.65
งวดที ่11: 26 ม.ีค.65
งวดที ่12: 25 เม.ย.65
งวดที ่13: 9 ม.ิย.65
งวดที ่14: 24 ก.ค.65

งวดที ่1: 2,280,000 
งวดที ่2: 3,906,400 
งวดที ่3: 4,970,400 
งวดที ่4: 3,511,200 
งวดที ่5: 2,986,800 
งวดที ่6: 3,040,000 
งวดที ่7: 2,599,200 
งวดที ่8: 5,548,000 
งวดที ่9: 6,422,000 
งวดที ่10: 8,474,000 
งวดที ่11: 9,317,600 
งวดที ่12: 8,869,200 
งวดที ่13: 8,983,200 
งวดที ่14: 5,092,000

ไดร้ปูแบบรายการแลว้และไดด้ าเนนิการจัดสง่

รปูแบบรายการ/ประมาณราคา ปร.4-6 ใหส้ถาบันฯ
ทราบแลว้ ตามหนังสอื ที ่วธ.0810/40 วนัที ่18 
มกราคม 2564   
   -อยูร่ะหวา่งด าเนนิการประมาณราคากลางทอ้งถิน่
คาดเสร็จ สิน้ภายในเดอืนกมุภาพันธ ์2564
   -ไดด้ าเนนิการจัดท าแผน ใหส้ถาบันฯทราบแลว้

ทางไลน์เครอืขา่ยกองแผน เมือ่วนัที ่28 มกราคม 

2564 ดังนี้
    1.รปูแบบรายการ(แบบกอ่สรา้ง) ไดรั้บ วนัที ่13 
ม.ค.64 
    2.ประมาณราคา ปร.4-6 ไดรั้บ วนัที ่13 ม.ค.64 
    3.ประมาณราคาทอ้งถิน่ คาดวา่ได ้วนัที ่20 ก.พ.
64 
    4.ก าหนดรายละเอยีด TOR คาดก าหนด วนัที ่20
 ก.พ. 64 
    5.ประกาศราคาจัดซือ้จัดจา้ง คาดประกาศ วนัที ่

20-22 ก.พ.64 
    6.คาดลงนามสัญญาวนัที ่31 ม.ีค. 64 
    7.ระยะเวลาด าเนนิการสง่มอบงาน จ านวน 480 
วนั 

    8.ก าหนดการแบง่งวดงาน จ านวน 14 งวด

ไดร้ปูแบบรายการแลว้และไดด้ าเนนิการจัดสง่รปูแบบ

รายการ/ประมาณราคา ปร.4-6 ใหส้ถาบันฯทราบแลว้ 
ตามหนังสอื ที ่วธ.0810/40 วนัที ่18 มกราคม 2564  
 -อยูร่ะหวา่งด าเนนิการประมาณราคากลางทอ้งถิน่คาด
เสร็จ สิน้ภายในเดอืนมนีาคม 2564-ไดด้ าเนนิการ
จัดท าแผน ใหส้ถาบันฯทราบแลว้ทางไลน์เครอืขา่ย

กองแผน เมือ่วนัที ่28 มกราคม 2564  ดังนี้
   1.รปูแบบรายการ(แบบกอ่สรา้ง) ไดรั้บ วนัที ่13 
มกราคม 2564 
  2.ประมาณราคา ปร.4-6 ไดรั้บ วนัที ่13 มกราคม 

2564 
   3.ประมาณราคาทอ้งถิน่ คาดวา่ได ้วนัที ่16 มนีาคม
 2564  
   4.ก าหนดรายละเอยีด TOR คาดก าหนด วนัที ่4 
มนีาคม 2564 
   5.ประกาศราคาจัดซือ้จัดจา้ง คาดประกาศ วนัที ่4 
มนีาคม 2564 
   6.คาดลงนามสัญญา วนัที ่31 มนีาคม 2564 
   7.ระยะเวลาด าเนนิการสง่มอบงาน จ านวน 480 วนั 

   8.ก าหนดการแบง่งวดงาน จ านวน 14 งวด    

   หมายเหต ุวทิยาลัยฯเชญิคณะกรรมการค านวนราคา

กลางทอ้งถิน่เชา้รว่มประชมุ ในวนัที ่24 กมุภาพันธ ์
2564 เพือ่รว่มจัดท าราคากลางทอ้งถิน่ คาดวา่จะแลว้

เสร็จภายใน 16 มนีาคม 2564
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หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทุน •(6)
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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

สิน้สุดตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบงาน

 หรอืสง่มอบครุภณัฑ์

ตามสญัญา/ใบส ัง่ซือ้ส ัง่

จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้ง

วา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้ง

วา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงาน

รายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

วนศ.กาฬสนิธุ์

กอ่สรา้งอาคารนาฏศลิป์ โขน ละคร  4 ชัน้ 

วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวดักาฬสนิธุ ์  

   ตัง้งบประมาณปี 2564  จ านวน 14,000,000 
 บาท  

   ผกูพันงบประมาณปี 2565 จ านวน 

56,000,000  บาท

1 หลัง 14,000,000 P
8 ก.พ. - 10 
ม.ีค.64 อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวนในระบบ

อยูร่ะหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา (12 ม.ีค.64)     
      
- วนัที ่15 ม.ีค.64  รายงานผลการพจิารณา,ขออนุมัติ
สัง่ซือ้สัง่จา้ง,ประกาศผูช้นะในการเสนอราคา            
    
- วนัที ่16-24 รออทุธรณ์ 7 วนัท าการ คา่ดวา่จะลง
นามในสัญญา ภายใน วนัที ่29-31 ม.ีค.64
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หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทุน •(6)
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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

สิน้สุดตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบงาน

 หรอืสง่มอบครุภณัฑ์

ตามสญัญา/ใบส ัง่ซือ้ส ัง่

จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้ง

วา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้ง

วา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงาน

รายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

วนศ.ลพบรุี

กอ่สรา้งหอประชมุนักเรยีนพรอ้มโรงอาหาร 

วทิยาลัยนาฏศลิปลพบรุ ี ต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวดัลพบรุี

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.อยูใ่นขัน้ตอนการตดิตามรปูแบบรายการและ
ประมาณการราคาจากส านักสถาปัตยกรรม กรม

ศลิปากร

ขัน้ตอน ก. อยูร่ะหวา่งออกแบบรปูแบบรายการ
ก.1ออกแบบสถาปัตยกรรม  ความคบืหนา้

 80%   
ก.2ออกแบบวศิวกรรมโยธา  ความคบืหนา้

 80%  
ก.3ออกแบบวศิวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ)  

ความคบืหนา้ 80% ขัน้ตอน ข อยูร่ะหวา่งเขยีนแบบ

กอ่สรา้ง ความคบืหนา้ 80 %    
ขัน้ตอน ค. อยูร่ะหวา่งประมาณการราคา ความ
คบืหนา้ 80 %                        คาดวา่จ า
ด าเนนิการประกาศประกวดราคาไดเ้ดอืน มกราคม 

2564

1.อยูใ่นขัน้ตอนการตดิตามรปูแบบรายการและ
ประมาณการราคาจากส านักสถาปัตยกรรม กรม

ศลิปากร

ขัน้ตอน ก. อยูร่ะหวา่งออกแบบรปูแบบรายการ
ก.1ออกแบบสถาปัตยกรรม  ความคบืหนา้ 90%   
ก.2ออกแบบวศิวกรรมโยธา  ความคบืหนา้ 90%  
ก.3ออกแบบวศิวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ)  ความ

คบืหนา้ 90% ขัน้ตอน     ขัน้ตอน ข อยูร่ะหวา่งเขยีน

แบบกอ่สรา้ง ความคบืหนา้ 90 %    
ขัน้ตอน ค. อยูร่ะหวา่งประมาณการราคา ความ

คบืหนา้ 90 %              ฃคาดวา่จ าด าเนนิการ
ประกาศประกวดราคาไดเ้ดอืน ม.ีค.64
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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

สิน้สุดตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบงาน

 หรอืสง่มอบครุภณัฑ์

ตามสญัญา/ใบส ัง่ซือ้ส ัง่

จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้ง

วา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้ง

วา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงาน

รายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

วนศ.จันทบรุี

กอ่สรา้งทางเดนิเทา้และโรงจอดรถนักเรยีน 

นักศกึษาและบคุลากรดา้นหลังอาคารเรยีน 1 
วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวดัใหม ่อ าเภอ

เมอืงจันทบรุ ีจังหวดัจันทบรุี

1 แหง่ 2,161,400 P กอ.6/2564 บรษัิท บังสรูย ์

จ ากัด 
09/12/2563และ

27/04/2564 2,161,400 3
งวดที ่1 : 6 ก.พ. 64         
   งวดที ่2 : 18 ม.ีค. 64  
งวดที ่3 : 27 เม.ย. 64

งวดที ่1 : 648,420      
งวดที ่2 : 648,420     
งวดที ่3 : 864,560

7015555652
ท าสัญญาแลว้  อยูร่ะหวา่งด าเนนิการกอ่สรา้ง งวด

งานที ่1 คาดวา่จะสง่มอบงานงวดที ่1 ไดภ้ายใน 15
 ม.ค.64

 สง่มอบงานงวดที ่1 และตรวจรับงานจา้ง เรยีบรอ้ย
แลว้ อยูร่ะหวา่งด าเนนิการเบกิจา่ยเงนิ งวดงานที ่1 
คาดวา่จะสง่มอบงานงวดที ่2 ไดภ้ายใน 18 ม.ีค.64

วนศ.จันทบรุี
ปรับปรงุซอ่มแซมประตดูา้นหนา้วทิยาลัย 

วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุ ีต าบลวดัใหม ่อ าเภอ

เมอืงจันทบรุ ีจังหวดัจันทบรุี

1 แหง่ 300,000 P จ1/2564 1-ธ.ค.-63
หา้งหุน้สว่น

จ ากัด พรีพ

ลการชา่ง

02/12/2563และ
01/03/2564 300,000 1 1-ม.ีค.-64 300,000 7015428047  ท าสัญญาแลว้ อยูร่ะหวา่งด าเนนิการปรับปรงุ

ซอ่มแซม

 สิน้สดุสัญญาการสอ่งมอบงานแลว้  เมือ่วนัที ่1 
มนีาคม 2564 แลว้ วทิยาลบฯ ขอสวงนสทิธิเ์รยีก

คา่ปรับ อยูร่ะหวา่งด าเนนิการปรับปรงุซอ่มแซม คาด

วา่จะสง่มอบงานได ้ภายในเดอืนมนีาคม 2564

วนศ.จันทบรุี ปรับพืน้ดนิพรอ้มปรับปรงุพืน้ทีโ่ดยรอบเวที

กลางแจง้ วทิยาลัยนาฏศลิปจันทบรุี
200,000 P

 เงนิเหลอืจา่ยตามหนังสอืสถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์ 

กองนโยบายและแผน ที ่วธ 0801.02 / 52 ลงวนัที ่8 
ก.พ.2564
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หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทุน •(6)
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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

สิน้สุดตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบงาน

 หรอืสง่มอบครุภณัฑ์

ตามสญัญา/ใบส ัง่ซือ้ส ัง่

จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้ง

วา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้ง

วา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงาน

รายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

วนศ.พัทลงุ
ตกแตง่อาคารวทิยบรกิารและครภัุณฑป์ระกอบ 

วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว 

อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวดัพัทลงุ

1 หลัง 9,780,000 P

ขณะนีร้ปูแบบรายการพรอ้ม BOQ จากกรมศลิปากร
เรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งการจัดท า ราคาทอ้งถิน่

จากส านักงานโยธาธกิารและผังเมอืงจังหวดัพัทลงุ 

แตใ่นขณะทีจั่ดท าราคาทอ้งถิน่ เจา้หนา้ทีส่ านักงาน

โยธาธกิารและผังเมอืงจังหวดัพัทลงุ ไดต้รวจพบวา่

รปูแบบรายการตกแตง่อาคารวทิยบรกิาร วนศ พัทลงุ

 มหีลายรายการเกดิการซ ้าซอ้นกับโครงการกอ่สรา้ง

อาคารวทิยบรกิาร วทิยาลัยฯ จงึไดส้ง่หนังสอืแจง้

ขอปรับแกไ้ขรปูแบบรายการทีซ่ ้าซอ้นกันไปยัง

ส านักสถาปัตยกรรมเพือ่แกไ้ขรปูแบบรายการ โดย

ขณะนีว้ทิยาลัยฯไดรั้บแบบแกไ้ขแลว้ อยูร่ะหวา่งท า

ราคากลาง

ขณะนีร้ปูแบบรายการพรอ้ม BOQ จากส านักสถาปัตย
รรมเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งการจัดท า ราคาทอ้งถิน่

จากส านักงานโยธาธกิารและผังเมอืงจังหวดัพัทลงุ แต่

ในขณะทีจั่ดท าราคาทอ้งถิน่ เจา้หนา้ทีส่ านักงาน

โยธาธกิารและผังเมอืงจังหวดัพัทลงุ ไดต้รวจพบวา่

รปูแบบรายการตกแตง่อาคารวทิยบรกิาร วนศ พัทลงุ 

มหีลายรายการเกดิการซ ้าซอ้นกับโครงการกอ่สรา้ง

อาคารวทิยบรกิาร วทิยาลัยฯ จงึไดส้ง่หนังสอืแจง้ขอ

ปรับแกไ้ขรปูแบบรายการทีซ่ ้าซอ้นกันไปยังส านัก

สถาปัตยกรรมเพือ่แกไ้ขรปูแบบรายการ โดยขณะนี้

วทิยาลัยฯไดรั้บแบบแกไ้ขแลว้ อยูร่ะหวา่งท าราคา

กลาง

วนศ.พัทลงุ
กอ่สรา้งอาคารเรยีนพืน้บา้น (เรนิโนราห ์หนังลงุ)
 วทิยาลัยนาฏศลิปพัทลงุ ต าบลควนมะพรา้ว 

อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวดัพัทลงุ

1 หลัง 9,850,000 P
อยูร่ะหวา่งการตดิตามรปูแบบรายการและประมาณ

ราคาจากส านักสถาปัตยกรรมกรมศลิปากร โดย

ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งจัดท าประมาณราคา

ขณะนีร้ปูแบบรายการพรอ้ม BOQ วทิยาลัยฯ ไดรั้บ

แจง้จากส านักสถาปัตยรรมวา่เสร็จสิน้เรยีบรอ้ยแลว้ อยู่

ระหวา่งรอลงนามจากอธบิดกีรมศลิปากร โดยเบือ้งตน้

 ทางส านักสถาปัตยกรรมไดป้ระสานการจัดท าราคา

ทอ้งถิน่ไปพลางกอ่นแลว้ในระหวา่งรอการลงนามจาก

อธบิดี
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หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทุน •(6)
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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

สิน้สุดตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบงาน

 หรอืสง่มอบครุภณัฑ์

ตามสญัญา/ใบส ัง่ซือ้ส ัง่

จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้ง

วา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้ง

วา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงาน

รายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

วนศ.สพุรรณบรุี
ปรับปรงุซอ่มแซมอาคารฝึกปฏบิัตนิาฏศลิป์ 

ดนตร ีวทิยาลัยนาฏศลิปสพุรรณบรุ ีต าบลสนาม

ชัย อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวดัสพุรรณบรุี

1 หลง้ 9,000,000 P
อยูใ่นขัน้ตอนการตดิตามรปูแบบรายการและ

ประมาณการราคาจากส านักสถาปัตยกรรม สถานะ

อยูร่ะหวา่งประมาณการราคา

อยูใ่นขัน้ตอนการตดิตามรปูแบบรายการและประมาณ

การราคาจากส านักสถาปัตยกรรม สถานะอยูร่ะหวา่ง

ประมาณการราคา

วนศ.สพุรรณบรุี
ปรับปรงุซอ่มแซมอาคารอเนกประสงค ์วทิยาลัย

นาฏศลิปสพุรรณบรุ ีต าบลสนามชัย อ าเภอเมอืง

สพุรรณบรุ ีจังหวดัสพุรรณบรุี

1 หลัง 9,000,000 P
อยูใ่นขัน้ตอนการตดิตามรปูแบบรายการและ

ประมาณการราคาจากส านักสถาปัตยกรรม สถานะ

อยูร่ะหวา่งประมาณการราคา

อยูใ่นขัน้ตอนการตดิตามรปูแบบรายการและประมาณ

การราคาจากส านักสถาปัตยกรรม สถานะอยูร่ะหวา่ง

ประมาณการราคา

วนศ.สพุรรณบรุี
ปรับปรงุซอ่มแซมรัว้วทิยาลัย วทิยาลัยนาฏศลิป

สพุรรณบรุ ีต าบลสนามชัย อ าเภอเมอืง

สพุรรณบรุ ีจังหวดัสพุรรณบรุี

1 แหง่ 2,000,000 P
อยูร่ะหวา่งขอความเห็นชอบราคากลางทอ้งถิน่จาก

ผูม้อี านาจอนุมัติ

อยูร่ะหวา่งก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีด

ขอบเขตงาน (TOR)
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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

สิน้สุดตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบงาน

 หรอืสง่มอบครุภณัฑ์

ตามสญัญา/ใบส ัง่ซือ้ส ัง่

จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้ง

วา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้ง

วา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงาน

รายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

วนศ.
นครราชสมีา

ปรับปรงุหอพักชาย วทิยาลัยนาฏศลิป

นครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จังหวดันครราชสมีา

1 หลัง 6,500,000 P
รปูแบบรายการและประมาณการราคาจากส านัก

สถาปัตยกรรมเสร็จเรยีบรอ้ย แลว้อยูร่ะหวา่ง

ก าหนดราคากลางทอ้งถิน่

อยูร่ะหวา่งการประกาศเชญิชวนในระบบ (วนัที ่12 
ม.ีค.64 - 26 ม.ีค.64) ก าหนดวนัเสนอราคา วนัที ่29 
ม.ีค.64
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หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทุน •(6)
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7
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 งบประมาณหลงั
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(บาท)

(1
) 
ว
ธิ
ปี
ร
ะก
า
ศ
เช
ญิ
ช
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ไ
ป
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เีฉ
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า
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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

สิน้สุดตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบงาน

 หรอืสง่มอบครุภณัฑ์

ตามสญัญา/ใบส ัง่ซือ้ส ัง่

จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้ง

วา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้ง

วา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงาน

รายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

วชศ.สพุรรณบรุี
ปรับปรงุอาคารเครือ่งเคลอืบดนิเผา วทิยาลัย

ชา่งศลิปสพุรรณบรุ ีต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืง

สพุรรณบรุ ีจังหวดัสพุรรณบรุี

1 หลัง 6,000,000 P
อยูร่ะหวา่งประมาณราคาจากส านักสถาปัตยกรรม  

กรมศลิปากร ความกา้วหนา้ 95%

อยูร่ะหวา่งประมาณราคาจากส านักสถาปัตยกรรม กรม

ศลิปากร ความกา้วหนา้ 95%

วชศ.สพุรรณบรุี
ปรับปรงุอาคารโรงอาหาร วทิยาลัยชา่งศลิป

สพุรรณบรุ ีต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ี

จังหวดัสพุรรณบรุี

1 หลัง 3,000,000 P
ค.อยูร่ะหวา่งประมาณราคาจากส านักสถาปัตยกรรม  

                   กรมศลิปากร ความกา้วหนา้ 96%

อยูร่ะหวา่งประมาณราคาจากส านักสถาปัตยกรรมกรม

ศลิปากร ความกา้วหนา้ 96%

178



วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 

179



หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทุน •(6)
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น
ว
น
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7
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ห
น
ว่
ย
น
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8
) 

 ’

 งบประมาณหลงั

โอนเปลีย่นแปลง 

(บาท)
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(3
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ว
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พ
า
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จ
า
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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

สิน้สุดตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบงาน

 หรอืสง่มอบครุภณัฑ์

ตามสญัญา/ใบส ัง่ซือ้ส ัง่

จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวด

งานทีร่ะบใุนสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้ง

วา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้ง

วา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงาน

รายงาน ณ 12 ม.ีค.2564)

วชศ.
นครศรธีรรมราช

ปรับปรงุและตอ่เตมิอาคารประตมิากรรม 

วทิยาลัยชา่งศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทอน

หงส ์อ าเภอพรหมครี ีจังหวดันครศรธีรรมราช

1 หลัง 1,300,000 P

ก. อยูร่ะหวา่งออกแบบรปูแบบรายการโดยส านัก
สถาปัตยกรรม   100%

ก.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม   100%
ก.2 ออกแบบวศิกรรมโยธา   100 %
ก.3 ออกแบบวศิวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ)   100

 % 
ข. อยูร่ะหวา่งเขยีนแบบกอ่สรา้งโดยส านัก
สถาปัตยกรรม   100%
ค. อยูร่ะหวา่งประมาณการราคา โดยส านัก
สถาปัตยกรรม    100%
ง. อยูร่ะหวา่งด าเนนิการรออธบิดลีงนามในรปูแบบ
รายการและประมาณการราคา

อยูร่ะหวา่งการประกาศจัดซือ้จัดจา้ง

วนัที ่4-11 ม.ีค. 64

วชศ.
นครศรธีรรมราช

ปรับปรงุป้อมยามและตอ่เตมิหอ้งจ าหน่าย

ผลงานนักเรยีน นักศกึษา วทิยาลัยชา่งศลิป

นครศรธีรรมราช ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมครีี

 จังหวดันครศรธีรรมราช

1 แหง่ 1,500,000 P

ก. อยูร่ะหวา่งออกแบบรปูแบบรายการโดยส านัก
สถาปัตยกรรม   100%

ก.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม   100%
ก.2 ออกแบบวศิกรรมโยธา   100 %
ก.3 ออกแบบวศิวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ)   100

 % 
ข. อยูร่ะหวา่งเขยีนแบบกอ่สรา้งโดยส านัก
สถาปัตยกรรม   100%
ค. อยูร่ะหวา่งประมาณการราคา โดยส านัก
สถาปัตยกรรม    100%
ง. อยูร่ะหวา่งด าเนนิการรออธบิดลีงนามในรปูแบบ
รายการและประมาณการราคา

ประกาศผลผูช้นะในการเสนอราคาเรยีบรอ้ยแลว้

วนัที ่12 ม.ีค. 64
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
       5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564) 
            5.2.4 ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (รายการผูกผันเดิม) 
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หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทนุ •(6)
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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 านวนเงนิตามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวน

งวดงาน

ตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบงาน 

หรอืสง่มอบครุภณัฑต์าม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.11)

จ านวนเงนิตามงวดงานที่

ระบใุนสญัญา / ใบส ัง่ซือ้

ส ั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)

จ านวนเงนิทีเ่บกิจา่ย 

(ตามจรงิ) (15)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.

2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 

ม.ีค.2564)

วนศ.เชยีงใหม่

กอ่สรา้งอาคารวทิยบรกิาร วทิยาลัยนาฏศลิป

เชยีงใหม ่ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่

จังหวัดเชยีงใหม่

   งบประมาณทัง้สิน้ 27,000,000  บาท 

   งบประมาณปี 2563 จ านวน 8,655,000 บาท
   ตัง้งบประมาณปี 2564  จ านวน 18,345,000 
บาท

1 หลัง 1,065,000 P 10/2563 31/7/2563 หา้งหุน้สว่น

จ ากัด วงคท์พิย์

เริม่ตน้วันที ่1 
สงิหาคม 2563 
สิน้สดุวันที ่29 
กันยายน 2564

27,000,000
ปี 2563 ผกูพัน
งบประมาณ 8,655,000  
บาท

งวดที ่1: 1,890,000
งวดที ่2: 1,890,000
งวดที ่3: 1,890,000
งวดที ่4: 1,890,000
งวดที ่5: 1,095,000
ปี 2564 ผกูพัน
งบประมาณ  18,345,000
 บาท

งวดที ่5: 1,065,000
งวดที ่6: 2,160,000

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: 1,601,312
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

PO ปี 

637014871128
PO ปี 64

งวดที ่1 : 4 ม.ค.  64
งวดที ่2: 22 ก.พ.  64
งวดที ่3:22 ก.พ.  64

งวดที ่1 : 25 ม.ค. 64
งวดที ่2: 10 ม.ีค. 64
งวดที ่3: 10 ม.ีค.64

 งวดที ่1 : 1,601,312
งวดที ่2: 1,890,000 
งวดที ่3: 1,890,00

 สง่มอบงานตรวจรับงานงวดที ่1 
เบกิจา่ยงวดที ่1 เรยีบรอ้ยแลว้ อยู่
ระหวา่งด าเนนิการกอ่สรา้งงวดที ่2 
คาดวา่จะสง่มอบไดภ้ายในเดอืน

กมุภาพันธ ์2564

 สง่มอบงานตรวจรับงานงวดที ่2-3
เบกิจา่ยงวดที ่2-3 เรยีบรอ้ยแลว้ 
อยูร่ะหวา่งด าเนนิการกอ่สรา้งงวดที4่
คาดวา่จะสง่มอบไดภ้ายในเดอืน

เมษายน 2564
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หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทนุ •(6)
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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)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวน

งวดงาน

ตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบงาน 

หรอืสง่มอบครุภณัฑต์าม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.11)

จ านวนเงนิตามงวดงานที่

ระบใุนสญัญา / ใบส ัง่ซือ้

ส ั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)

จ านวนเงนิทีเ่บกิจา่ย 

(ตามจรงิ) (15)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.

2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 

ม.ีค.2564)

วนศ.
นครศรธีรรมราช

กอ่สรา้งอาคารดรุยิางคไ์ทย 5 ชัน้ วทิยาลัยนาฏ

ศลิปนครศรธีรรมราช ต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

   รวมงบประมาณทัง้สิน้ 95,888,900 บาท
   งบประมาณปี 2562 จ านวน  21,000,000 
บาท

   งบประมาณปี 2563 จ านวน  19,896,900  
บาท

   ตัง้งบประมาณปี 2564  จ านวน 54,992,000 
บาท

1 หลัง 54,992,000 P
20 ธ.ค. 
61-21 ม.ค. 
62

4/2562 26-ก.พ.-62 บจก.(บรษัิท
จ ากัด)

1 ม.ีค. 62-- 3 
ม.ค.64                92,627,718.86

งวดที ่1 : 29 พ.ค. 62    
 งวดที ่2 : 3 ก.ค. 62    
งวดที ่3 : 7 ส.ค. 62   
งวดที ่4 : 11 ก.ย. 62 
งวดที ่5 : 16 ต.ค. 62    
งวดที ่6 : 20 พ.ย. 62  
งวดที ่7 : 25 ธ.ค. 62  
งวดที ่8 : 29 ม.ค. 63 
งวดที ่9 : 4 ม.ีค. 63   
งวดที ่10 : 8 เม.ย. 63  
งวดที ่11 : 13 พ.ย. 63 
งวดที ่12 : 17 ม.ิย. 63 
งวดที ่13 : 22 ก.ค. 63 
งวดที ่14 : 26 ส.ค. 63 
งวดที ่15 : 30 ก.ย. 63
งวดที ่16 : 4 พ.ย. 63  
งวดที ่17 : 3 ม.ค. 64

งวดที ่1 : 1,111,852.95  
งวดที ่2 : 2,310,646.75 
งวดที ่3 : 2,636,760.41  
งวดที ่4 : 3,288,987.74  
งวดที ่5 : 3,356,109.94  
งวดที ่6 : 3,356,109.94  
งวดที ่7 : 4,314,998.50  
งวดที ่8 : 4,314,998.50 
งวดที ่9 : 4,314,998.50 
งวดที ่10 :4,314,998.50 
งวดที ่11 : 4,314,998.50
งวดที ่12 :4,314,998.50 
งวดที ่13 : 6,232,775.61
งวดที ่14 : 6,232,775.61
งวดที ่15 : 9,445,052.27
งวดที ่16 : 14,383,328.32
งวดที ่17 : 14,383,328.32

7013046268
7014293504
7015361088

งวดที ่1 : 7 ม.ิย. 62
งวดที ่2 : 22 ก.ค.62
งวดที ่3 : 22 ก.ค.62 
งวดที ่4 : 13 ก.ย.62
งวดที ่5 : 5 พ.ย.62
งวดที ่6 : 16 ธ.ค.62 
งวดที ่7 : 29 ม.ค.63
งวดที ่8 : 2 เม.ย. 63
งวดที ่9 : 21 เม.ย. 63
งวดที ่10 :13 ก.ค. 63
งวดที ่11 : 21 ส.ค. 63
งวดที ่12 : 21 ศ.ค. 63
งวดที ่13 : 21 ส.ค. 63
งวดที ่14 : 2 ต.ค. 63
งวดที ่15 : 2 ต.ค. 63
งวดที ่16 : 7 ธ.ค. 63
งวดที ่17 : 2 ก.พ. 63

งวดที ่1 : 7 ม.ิย. 62
งวดที ่2 : 25 ก.ค.62
งวดที ่3 : 25 ก.ค.62
งวดที ่4 : 18 ก.ย.62
งวดที ่5 : 6 พ.ย.62 
งวดที ่6 : 18 ธ.ค.62 
งวดที ่7 : 4 ก.พ.63
งวดที ่8 : 1 พ.ค. 63
งวดที ่9 : 1 พ.ค. 63
งวดที ่10 :17 ก.ค. 63
งวดที ่11 : 28 ส.ค. 63
งวดที ่12 : 28 ศ.ค. 63
งวดที ่13 : 28 ส.ค. 63
งวดที ่14 : 9 ต.ค. 63
งวดที ่15 : 9 ต.ค. 63
งวดที ่16 : 9 ธ.ค. 63
งวดที ่17 : 9 ก.พ. 63

งวดที ่1 : 1,111,852.95
งวดที ่2 : 2,310,646.75
งวดที ่3 : 2,636,760.41
งวดที ่4 : 3,288,987.74
งวดที ่5 : 3,356,109.94
งวดที ่6 : 3,356,109.94
งวดที ่7 : 4,314,998.50
งวดที ่8 : 4,314,998.50
งวดที ่9 : 4,314,998.50 
งวดที ่10 : 4,314,998.50 
งวดที ่11 : 4,314,998.50
งวดที ่12 : 4,314,998.50 
(ปี64= 1,053,558.73)
งวดที ่13 : 6,232,775.61
งวดที ่14 : 6,232,775.61
งวดที ่15 : 9,445,052.27
งวดที ่16 : 
14,383,328.32
งวดที ่17 : 
14,383,328.32

ด าเนนิการเบกิจา่ยเงนิถงึงวดที ่16 
เรยีบรอ้ยแลว้ ขณะนีก้ าลังด าเนนิการ

ตรวจรับงานงวดที ่17 (งวดสดุทา้ย) 
ในวันที ่8 - 9 กมุภาพันธ ์2564

ด าเนนิการเบกิจา่ยเรยีบรอ้ยแลว้ทกุ

งวด งวดสดุทา้ยงวดที ่17 เบกิจา่ย
เมือ่วันที ่10 กมุภาพันธ ์2564
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หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทนุ •(6)

จ
 า
น
ว
น

 (
7
) 

 ‘

ห
น
ว่
ย
น
บั

 (
8
) 

 ’

 งบประมาณหลงั

โอนเปลีย่นแปลง 

(บาท)

(1
) 
ว
ธิ
ปี
ร
ะก
า
ศ
เช
ญิ
ช
ว
น
ท
ัว่
ไ
ป

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 านวนเงนิตามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวน

งวดงาน

ตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบงาน 

หรอืสง่มอบครุภณัฑต์าม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.11)

จ านวนเงนิตามงวดงานที่

ระบใุนสญัญา / ใบส ัง่ซือ้

ส ั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)

จ านวนเงนิทีเ่บกิจา่ย 

(ตามจรงิ) (15)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.

2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 

ม.ีค.2564)

วนศ.ลพบรุี

กอ่สรา้งอาคารวทิยบรกิาร วทิยาลัยนาฏศลิป

ลพบรุ ี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ี

จังหวัดลพบรุี

   รวมงบประมาณทัง้สิน้ 49,964,000  บาท
   งบประมาณปี 2563 จ านวน 8,700,000 บาท
   ตัง้งบประมาณปี 2564  จ านวน 13,783,800 
บาท

   ผกูพันงบประมาณปี 2565 จ านวน 

27,480,200 บาท

1 หลัง 18,193,080 P
26 - 29 
พ.ค.63

จักรราช คอน

สตรัคชัน่

1 ก.ค.63-21 
เม.ย.65                       8,700,000

20 งวด 

(ปี63=1 
งวด)
ปี64=12
งวด

ปี65=7
งวด

งวดที ่1 : 29 ส.ค. 63
งวดที ่2 : 8 ต.ค.63
งวดที ่3 : 12 พ.ย.63  
งวดที ่4 : 17 ธ.ค.63
งวดที ่5 : 21 ม.ค.64 
งวดที ่6 : 25 ก.พ.64 
งวดที ่7 : 27 ม.ีค.64
งวดที ่8 : 26 เม.ย.64
งวดที ่9 : 26 พ.ค.64
งวดที ่10: 25 ม.ิย.64
งวดที ่11: 25 ก.ค.64
งวดที ่12: 24 ส.ค.64
งวดที ่13: 23 ก.ย.64
งวดที ่14: 23 ต.ค.64
งวดที ่15: 22 พ.ย.64 
งวดที ่16: 22 ธ.ค.64
งวดที ่17: 21 ม.ค.65
งวดที ่18: 20 ก.พ.65
งวดที ่19: 21 ม.ีค.65 
งวดที ่20: 21 เม.ย.65

งวดที ่1 : 1,498,920         
 งวดที ่2 : 1,498,920
งวดที ่3 : 1,498,920       
งวดที ่4 : 1,498,920          
งวดที ่5 : 1,498,920        
งวดที ่6:  2,498,200       
งวดที ่7 : 2,498,200          
งวดที ่8 : 2,498,200         
งวดที9่ : 2,498,200
งวดที1่0: 2,498,200       
งวดที1่1: 2,498,200         
งวดที1่2: 2,498,200       
งวดที1่3: 2,498,200          
งวดที1่4: 2,498,200       
 งวดที1่5: 2,498,200 
งวดที1่6: 2,498,200
งวดที1่7: 2,997,840        
งวดที1่8: 3,497,480        
งวดที1่9: 3,497,480          
งวดที2่0: 4,996,400

7014836240  

7015330108

7015685185

งวดที ่1: 31 ส.ค. 63

งวดที ่2: 7 ต.ค. 63

งวดที ่3: 25 ม.ค. 64  

งวดที ่4: 25 ม.ค. 64

งวดที ่1: 10 ก.ย. 63  

งวดที ่2: 22 ต.ค. 63

งวดที ่3: 3 ก.พ.64    

งวดที ่4: 3 ก.พ.64

งวดที ่1: 1,498,920    

งวดที ่2: 1,205,813.31

งวดที ่3 : 1,498,920

  งวดที ่4: 1,498,920

  (งวดที ่2) การกอ่สรา้งจรงิมงีานลด
คดิเป็นเงนิทัง้ส ิน้  293,106.69 บาท 

รอสง่มอบงาน งวดที ่5  รอเบกิจา่ย
งวดที ่3และ 4

  (งวดที ่2) การกอ่สรา้งจรงิมงีาน
ลดคดิเป็นเงนิทัง้ส ิน้  293,106.69 
บาท รอสง่มอบงาน งวดที ่5
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หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทนุ •(6)
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 (
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น
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 (
8
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 ’

 งบประมาณหลงั

โอนเปลีย่นแปลง 

(บาท)

(1
) 
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ธิ
ปี
ร
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า
ศ
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ญิ
ช
ว
น
ท
ัว่
ไ
ป

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 านวนเงนิตามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวน

งวดงาน

ตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบงาน 

หรอืสง่มอบครุภณัฑต์าม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.11)

จ านวนเงนิตามงวดงานที่

ระบใุนสญัญา / ใบส ัง่ซือ้

ส ั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)

จ านวนเงนิทีเ่บกิจา่ย 

(ตามจรงิ) (15)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 8 ก.พ.

2564)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการ

จดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่น

กระบวนการใด (ขอ้มลูที่

หนว่ยงานรายงาน ณ 12 

ม.ีค.2564)

วชศ.สพุรรณบรุี

กอ่สรา้งอาคารศนูยก์ารเรยีนรูศ้ลิปวัฒนธรรม 

วทิยาลัยชา่งศลิปสพุรรณบรุ ีต าบลรัว้ใหญ ่

อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 34,500,000 บาท
งบประมาณปี 2563 จ านวน 6,450,000 บาท
ตัง้งบประมาณปี 2564  จ านวน 28,050,000 

บาท

1 หลัง 9,575,520 P EB.(จ)1/2563 18 ม.ิย.63 สมบรูณ์พัฒนา

กอ่สรา้ง (1970)
19 ม.ิย.63/         
           11 ก.ย.64                     34,500,000

ปี 63 =4 
งวด

ปี 64 = 8
 งวด

รวม 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 ่4:  9 ธ.ค.63
งวดที ่5: 13 ม.ค.64
งวดที ่6:  25 ม.ค. 64

งวดที ่1: 25 ก.ย.63
งวดที ่2: 25 ก.ย.63
งวดที ่3:  5 พ.ย.63
งวดที ่4:  15 ธ.ค.63
งวดที ่5: 20 ม.ค.64
งวดที ่6:  28 ม.ค.64

งวดที ่1: 1,035,500      
งวดที ่2: 1,380,500  
งวดที3่:  1,725,000  
งวดที ่4: 1,725,000

สง่เเบกิจา่ยงวดที ่6 วันที ่29 ม.ค.64
สง่เเบกิจา่ยงวดที ่6  วันที ่29 ม.ค.64
คาดวา่จะบกิจา่ยงวดที ่7 ภายใน
เดอืนกมุภาพันธ ์2564
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 u  v w x  y  z  { |

1800836001500001
เงนิอดุหนุนในการศกึษาส าหรับนักเรยีนนักศกึษาจังหวัดชายแดน

ภาคใต ้
19,000,000.00               5,637,000.00              -                        4,445,300.00             23.40                   78.86                   14,554,700.00           1,191,700.00             

1800836001500002 เงนิอดุหนุนในการศกึษาตอ่ระดับปรญิญาโท และปรญิญาเอก 4,500,000.00                1,125,000.00              -                        1,101,380.00             24.48                   97.90                   3,398,620.00             23,620.00                 

1800836001500003
เงนิอดุหนุนในการพัฒนาคณุภาพชวีติของนักเรยีน นักศกึษาทีเ่ป็น

เด็ก เยาวชน คนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาส
7,500,000.00                3,196,300.00              -                        1,761,150.00             23.48                   55.10                   5,738,850.00             1,435,150.00             

31,000,000.00           9,958,300.00           -                        7,307,830.00         23.57                  73.38                  23,692,170.00       2,650,470.00          

1800836002500001 เงนิอดุหนุนในการจัดประกวดศลิปกรรมเด็กและเยาวชนแหง่ชาติ 1,500,000.00                500,000.00                 -                        94,082.96                 6.27                    18.82                   1,405,917.04             405,917.04               

1800836002500002
เงนิอดุหนุนในการสง่เสรมิสนับสนุนการพัฒนาผลงานสรา้งสรรค์

ประดษิฐค์ดิคน้ทางศลิปวัฒนธรรม
2,475,000.00                1,260,000.00              -                        978,824.96               39.55                   77.68                   1,496,175.04             281,175.04               

3,975,000.00             1,760,000.00           -                        1,072,907.92         26.99                  60.96                  2,902,092.08         687,092.08             

1800843005500001 คา่เครือ่งแบบนักเรยีน 5,578,700.00                -                            -                        -                          -                     - 5,578,700.00             -                          

1800843005500002 คา่หนังสอืเรยีน 12,040,500.00               6,484,000.00              6,500.00                2,665,347.58             22.14                  41.11                  9,368,652.42             3,812,152.42             

1800843005500003 คา่อปุกรณ์การเรยีน 3,529,500.00                2,200,000.00              -                        1,413,420.00             40.05                  64.25                  2,116,080.00             786,580.00               

1800843005500004 คา่จัดการเรยีนการสอน 39,855,100.00               19,473,000.00             695,985.05             14,965,995.17           37.55                  76.86                  24,193,119.78           3,811,019.78             

1800843005500005 คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 7,334,100.00                5,334,100.00              93,216.40               1,033,282.00             14.09                  19.37                  6,207,601.60             4,207,601.60             

68,337,900.00           33,491,100.00         795,701.45          20,078,044.75       29.38                  59.95                  47,464,153.80               12,617,353.80

103,312,900.00    45,209,400.00    795,701.45      28,458,782.67   27.55             62.95             74,058,415.88   15,954,915.88   
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สรปุผลการเบกิจา่ยงบเงนิอดุหนนุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอ้มลูจากระบบ GFMIS ณ วนัที ่12 ม.ีค.2564

การบรกิารสงัคม

รวมผลผลติการบรกิารสงัคม

โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาต ัง้แตร่ะดบัอนบุาลจนจบการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน

รวมโครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาต ัง้แตร่ะดบัอนบุาลจนจบ

การศกึษาข ัน้พืน้ฐาน

 งบคงเหลอื (บาท) 

(งบประมาณสทุธทิ ี่

ไดร้บัจดัสรร-PO-ผล

การเบกิจา่ย)

รวม

     คา่เครือ่งแบบนักเรยีน ยังไมม่ผีลการเบกิจา่ยเนือ่งจากอยูร่ะหวา่งรอรับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ

 รอ้ยละการเบกิจา่ย

เทยีบงบประมาณ

ตาม พรบ.

 รอ้ยละการเบกิจา่ย

เทยีบบประมาณ

สทุธทิ ีไ่ดร้บัการ

จดัสรร

 งบคงเหลอื (บาท) 

(งบตามพรบ-PO-ผล

การเบกิจา่ย)

ผูส้ าเร็จการศกึษาดา้นศลิปวฒันธรรม

รวมผลผลติผูส้ าเร็จดา้นศลิปวฒันธรรม

รหสังบประมาณ ชือ่รายการ

 งบประมาณตาม พรบ.

งบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

 งบประมาณสทุธทิ ี่

ไดร้บัการจดัสรร

 ใบส ัง่ซือ้ (PO) 

เบกิจา่ยสะสม ณ 12

 ม.ีค.64

(บาท)

 เบกิจา่ยสะสม ณ 12 

ม.ีค.64

(บาท)

รอ้ยละการเบกิจา่ยเทยีบงบประมาณสทุธทิีไ่ดรั้บการจัดสรร = ผลการเบกิจา่ยจากระบบบรหิารการเงนิการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที ่12 ม.ีค.64 เทยีบกับ การจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางกอ่น + การจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที ่1  มีห่น่วยเป็นรอ้ยละ

งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณสทุธทิีไ่ดรั้บการจัดสรร = การจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางกอ่น + การจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที ่1

ใบสัง่ซือ้ (PO) เบกิจา่ยสะสม ณ 12 ม.ีค.64 (บาท) = ขอ้มลูใบสัง่ซือ้ในระบบบรหิารการเงนิการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที ่12 ม.ีค.2564 มหีน่วยเป็นบาท

เบกิจา่ยสะสม ณ 12 ม.ีค.64 (บาท) = ขอ้มลูผลการเบกิจา่ยจากระบบบรหิารการเงนิการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที ่12 ม.ีค.2564 มหีน่วยเป็นบาท

รอ้ยละการเบกิจา่ยเทยีบงบประมาณตาม พรบ. = ผลการเบกิจา่ยจากระบบบรหิารการเงนิการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที ่12 ม.ีค.64 เทยีบกับ งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีห่น่วยเป็นรอ้ยละ
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งบคงเหลอื (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการเบกิจา่ย) = งบคงเหลอืค านวณจาก งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ใบสัง่ซือ้ - ผลการเบกิจา่ย ณ 12 ม.ีค.64

งบคงเหลอื (บาท) (งบประมาณสทุธทิีไ่ดรั้บจัดสรร-PO-ผลการเบกิจา่ย) = งบคงเหลอืค านวณจากงบประมาณสทุธทิีไ่ดรั้บการจัดสรร - ใบสัง่ซือ้ - ผลการเบกิจา่ย ณ 12 ม.ีค.64
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1800836001700001
คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนานักเรยีนนักศกึษาใหม้คีณุลกัษณะทีพ่งึ

ประสงคแ์ละตามอัตลกัษณ์ของสถาบนับณัฑติพัฒนศลิป์
2,000,000.00               650,000.00                  -                          42,980.00                 2.15                   6.61                   1,957,020.00              607,020.00                 

1800836001700002
คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาคณุภาพการจัดการศกึษาดา้น

ศลิปวฒันธรรมสูม่าตรฐานสากล
2,500,000.00               1,252,700.00               -                          327,631.40               13.11                  26.15                  2,172,368.60              925,068.60                 

1800836001700003 คา่ใชจ้า่ยในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาเอดส์ 630,000.00                 -                             -                          -                           -                     - 630,000.00                 -                            

1800836001700004 คา่ใชจ้า่ยในการประกันคณุภาพสถาบนับณัฑติพัฒนศลิป์ 1,000,000.00               550,000.00                  -                          4,706.00                   0.47                   0.86                   995,294.00                 545,294.00                 

6,130,000.00      2,452,700.00      -                     375,317.40       6.12              15.30            5,754,682.60      2,077,382.60     

1800836002700001
คา่ใชจ้า่ยในการจัดนทิรรศการทางวชิาการและการแสดง

ทางดา้นศลิปวฒันธรรม
4,000,000.00               3,712,000.00               -                          232,000.00               5.80                   6.25                   3,768,000.00              3,480,000.00              

1800836002700002
คา่ใชจ้า่ยในการจัดท ามาตรฐานคณุวฒุวิชิาชพีดา้นนาฏศลิป์ ดุ

รยิางคศลิป์ และทัศนศลิป์
1,000,000.00               850,000.00                  -                          525,006.43               52.50                  61.77                  474,993.57                 324,993.57                 

1800836002700003 คา่ใชจ้า่ยในการประกวดนาฏศลิป์ดนตร ีคตีศลิป์แหง่ชาติ 2,000,000.00               659,500.00                  -                          233,525.00               11.68                  35.41                  1,766,475.00              425,975.00                 

1800836002700004 คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาบคุลากร 3,000,000.00               1,563,000.00               -                          111,958.00               3.73                   7.16                   2,888,042.00              1,451,042.00              

1800836002700005
คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิวชิาการดา้นนาฏศลิป์ ดรุยิางคศลิป์ 

และทัศนศลิป์
1,000,000.00               878,000.00                  31,700.00                 165,090.00               16.51                  18.80                  803,210.00                 681,210.00                 

1800836002700006 คา่ใชจ้า่ยในการจัดการองคค์วามรูท้างศลิปวฒันธรรม 2,000,000.00               1,000,000.00               -                          404,919.66               20.25                  40.49                  1,595,080.34              595,080.34                 

1800836002700007 คา่ใชจ้า่ยในการเผยแพรศ่ลิปวฒันธรรมท่ัวทศิแผน่ดนิไทย 15,000,000.00             7,520,000.00               2,284,402.00            1,542,337.33             10.28                  20.51                  11,173,260.67             3,693,260.67              

1800836002700008
คา่ใชจ้า่ยในการจัดแสดงเพือ่ตอ้นรับประมขุ อาคนัตกุะหรอื

ผูน้ าตา่งประเทศ
400,000.00                 200,000.00                  -                          -                           -                     -                     400,000.00                 200,000.00                 

1800836002700009
คา่ใชจ้า่ยในการเสรมิสรา้งพัฒนาทักษะชวีตินักศกึษาใน

ศตวรรษที2่1
2,000,000.00               1,910,000.00               -                          72,500.00                 3.63                   3.80                   1,927,500.00              1,837,500.00              

1800836002700010 คา่ใชจ้า่ยในการเผยแพรศ่ลิปวฒันธรรม 1,000,000.00               500,000.00                  -                          216,200.00               21.62                  43.24                  783,800.00                 283,800.00                 

1800836002700011
คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานเทดิทนูสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์และ

พระบรมวงศานุวงศ์
5,720,000.00               1,430,000.00               -                          502,599.00               8.79                   35.15                  5,217,401.00              927,401.00                 

1800836002700012 คา่ใชจ้า่ยในการแสดงแสง สเีสยีง สือ่ผสม ชดุวงัหนา้ร าลกึ 2,000,000.00               200,000.00                  -                          -                           -                     -                     2,000,000.00              200,000.00                 

39,120,000.00    20,422,500.00    2,316,102.00    4,006,135.42    10.24            19.62            32,797,762.58   14,100,262.58   

สรปุผลการเบกิจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอ้มลูจากระบบ GFMIS ณ วนัที ่12 ม.ีค.2564

รหสังบประมาณ ชือ่รายการ

 งบประมาณตาม พรบ.

งบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

 งบประมาณสทุธทิ ี่

ไดร้บัการจดัสรร

 ใบส ัง่ซือ้ (PO) 

เบกิจา่ยสะสม ณ 12 

ม.ีค.64

(บาท)

 เบกิจา่ยสะสม ณ 12 

ม.ีค.64

(บาท)

 รอ้ยละการ

เบกิจา่ยเทยีบ

งบประมาณตาม 

พรบ.

 รอ้ยละการ

เบกิจา่ยเทยีบบ

ประมาณสทุธทิ ี่

ไดร้บัการจดัสรร

 งบคงเหลอื (บาท) 

(งบตามพรบ-PO-ผล

การเบกิจา่ย)

 งบคงเหลอื (บาท) 

(งบประมาณสทุธทิ ี่

ไดร้บัจดัสรร-PO-ผล

การเบกิจา่ย)

ผูส้ าเร็จการศกึษาดา้นศลิปวฒันธรรม

รวมผลผลติผูส้ าเร็จดา้นศลิปวฒันธรรม

การบรกิารสงัคม

รวมผลผลติผูส้ าเร็จดา้นศลิปวฒันธรรม
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รหสังบประมาณ ชือ่รายการ

 งบประมาณตาม พรบ.

งบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

 งบประมาณสทุธทิ ี่

ไดร้บัการจดัสรร

 ใบส ัง่ซือ้ (PO) 

เบกิจา่ยสะสม ณ 12 

ม.ีค.64

(บาท)

 เบกิจา่ยสะสม ณ 12 

ม.ีค.64

(บาท)

 รอ้ยละการ

เบกิจา่ยเทยีบ

งบประมาณตาม 

พรบ.

 รอ้ยละการ

เบกิจา่ยเทยีบบ

ประมาณสทุธทิ ี่

ไดร้บัการจดัสรร

 งบคงเหลอื (บาท) 

(งบตามพรบ-PO-ผล

การเบกิจา่ย)

 งบคงเหลอื (บาท) 

(งบประมาณสทุธทิ ี่

ไดร้บัจดัสรร-PO-ผล

การเบกิจา่ย)

1800837010700001
คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนารปูแบบและเทคนคิการแสดงใหไ้ด ้
มาตรฐานและทันสมัย

10,000,000.00            6,580,000.00               700,000.00              1,170,300.00            11.70                 17.79                 8,129,700.00              4,709,700.00              

1800837019700001 คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิเด็กไทยเลน่ดนตร ีคนละ 1 ชิน้ 6,200,000.00              -                            -                         -                          -                    - 6,200,000.00              -

1800843020700001
คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิและพัฒนาทักษะผูเ้รยีนดา้นนาฏศลิป์
ดนตร ีคตีศลิป์ และทัศนศลิป์ทีส่อดคลอ้งกับทักษะในศตวรรษ
ที2่1

15,500,000.00            10,677,800.00             95,000.00                5,123,810.41            33.06                 47.99                 10,281,189.59            5,458,989.59              

1800843022700001 คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาศกัยภาพผูส้อนในยคุไทยแลนด ์4.0 4,500,000.00              -                            -                         -                          -                    - 4,500,000.00              -

81,450,000.00    40,133,000.00     3,111,102.00    10,675,563.23   13.11            26.60            67,663,334.77    26,346,334.77    

หมายเหตุ
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งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสง่เสรมิอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรค ์เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั

โครงการสง่เสรมิเด็กไทยเลน่ดนตร ีคนละ 1 ชิน้

โครงการสง่เสรมิและพฒันาทกัษะผูเ้รยีนดา้นนาฏศลิป์ดนตร ีคตีศลีป์ และทศันศลิป์ทีส่อดคลอ้งกบัทกัษะในศตวรรษที ่21

โครงการการพฒันาศกัยภาพผูส้อนในยคุไทยแลนด ์4.0

รวม

             คา่ใชจ้า่ยในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาเอดส ์/ คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิเด็กไทยเลน่ดนตร ีคนละ 1 ชิน้ / คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาศกัยภาพผูส้อนในยคุไทยแลนด ์4.0 ยังไมม่ผีลการเบกิจา่ยเนือ่งจากอยูร่ะหวา่งรอรับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ

งบคงเหลอื (บาท) (งบประมาณสทุธทิีไ่ดรั้บจัดสรร-PO-ผลการเบกิจา่ย) = งบคงเหลอืค านวณจากงบประมาณสทุธทิีไ่ดรั้บการจัดสรร - ใบสัง่ซือ้ - ผลการเบกิจา่ย ณ 12 ม.ีค.64

งบประมาณสทุธทิีไ่ดรั้บการจัดสรร = การจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางกอ่น + การจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที ่1

ใบสัง่ซือ้ (PO) เบกิจา่ยสะสม ณ 12 ม.ีค.64 (บาท) = ขอ้มลูใบสัง่ซือ้ในระบบบรหิารการเงนิการคลงัภาครัฐ (GFMIS) ณ วนัที ่12 ม.ีค.2564 มหีน่วยเป็นบาท

เบกิจา่ยสะสม ณ 12 ม.ีค.64 (บาท) = ขอ้มลูผลการเบกิจา่ยจากระบบบรหิารการเงนิการคลงัภาครัฐ (GFMIS) ณ วนัที ่12 ม.ีค.2564 มหีน่วยเป็นบาท

รอ้ยละการเบกิจา่ยเทยีบงบประมาณตาม พรบ. = ผลการเบกิจา่ยจากระบบบรหิารการเงนิการคลงัภาครัฐ (GFMIS) ณ วนัที ่12 ม.ีค.64 เทยีบกับ งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีห่น่วยเป็นรอ้ยละ

รอ้ยละการเบกิจา่ยเทยีบงบประมาณสทุธทิีไ่ดรั้บการจัดสรร = ผลการเบกิจา่ยจากระบบบรหิารการเงนิการคลงัภาครัฐ (GFMIS) ณ วนัที ่12 ม.ีค.64 เทยีบกับ การจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางกอ่น + การจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที ่1  มีห่น่วยเป็นรอ้ยละ

งบคงเหลอื (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการเบกิจา่ย) = งบคงเหลอืค านวณจาก งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ใบสัง่ซือ้ - ผลการเบกิจา่ย ณ 12 ม.ีค.64
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
       5.4 สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564) 
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รายงานสถานะการใชจ้า่ยงบประมาณ งบหนว่ยงบฯ สทุธิ ใบส ัง่ซือ้/สญัญา  เบกิจา่ยสะสม  งบคงเหลอื

วนศ.อา่งทอง 1,698,765.00 69,845.00 1,001,427.02 627,492.98

  1800843005500002  คา่หนังสอืเรยีน 235,765.00 235,765.00 0.00

  1800843005500003  คา่อปุกรณ์การเรยีน 98,710.00 98,710.00 0.00

  1800843005500004  คา่จัดการเรยีนการสอน 1,158,700.00 69,845.00 631,332.02 457,522.98

  1800843005500005  คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 205,590.00 35,620.00 169,970.00

วนศ.ลพบรุ ี 1,347,579.00 30,000.00 955,912.53 361,666.47

  1800843005500002  คา่หนังสอืเรยีน 81,014.00 81,014.00 0.00

  1800843005500003  คา่อปุกรณ์การเรยีน 79,550.00 79,550.00 0.00

  1800843005500004  คา่จัดการเรยีนการสอน 1,017,750.00 780,348.53 237,401.47

  1800843005500005  คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 169,265.00 30,000.00 15,000.00 124,265.00

สรปุผลการเบกิจา่ยโครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาต ัง้แตร่ะดบัอนบุาลจนจบการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน 

(ขอ้มลูการเบกิจา่ยจากระบบ GFMIS ณ วนัที ่12 มนีาคม 2564)
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รายงานสถานะการใชจ้า่ยงบประมาณ งบหนว่ยงบฯ สทุธิ ใบส ัง่ซือ้/สญัญา  เบกิจา่ยสะสม  งบคงเหลอื

วนศ.จนัทบรุ ี 1,632,965.00 0.00 1,149,286.08 483,678.92

  1800843005500002  คา่หนังสอืเรยีน 235,000.00 235,000.00 0.00

  1800843005500003  คา่อปุกรณ์การเรยีน 92,690.00 92,690.00 0.00

  1800843005500004  คา่จัดการเรยีนการสอน 1,112,250.00 762,596.08 349,653.92

  1800843005500005  คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 193,025.00 59,000.00 134,025.00

วนศ.นครราชสมีา 1,068,907.00 0.00 750,826.34 318,080.66

  1800843005500002  คา่หนังสอืเรยีน 64,587.00 64,587.00 0.00

  1800843005500003  คา่อปุกรณ์การเรยีน 48,350.00 48,350.00 0.00

  1800843005500004  คา่จัดการเรยีนการสอน 829,600.00 637,889.34 191,710.66

  1800843005500005  คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 126,370.00 126,370.00

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1,646,935.00 0.00 1,303,198.00 343,737.00

  1800843005500002  คา่หนังสอืเรยีน 198,600.00 198,600.00 0.00

  1800843005500003  คา่อปุกรณ์การเรยีน 96,250.00 79,720.00 16,530.00

  1800843005500004  คา่จัดการเรยีนการสอน 1,150,650.00 906,878.00 243,772.00

  1800843005500005  คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 201,435.00 118,000.00 83,435.00
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รายงานสถานะการใชจ้า่ยงบประมาณ งบหนว่ยงบฯ สทุธิ ใบส ัง่ซือ้/สญัญา  เบกิจา่ยสะสม  งบคงเหลอื

วนศ.กาฬสนิธุ ์ 1,743,980.00 0.00 1,593,943.80 150,036.20

  1800843005500002  คา่หนังสอืเรยีน 269,940.00 269,940.00 0.00

  1800843005500003  คา่อปุกรณ์การเรยีน 80,000.00 80,000.00 0.00

  1800843005500004  คา่จัดการเรยีนการสอน 1,203,750.00 1,059,798.80 143,951.20

  1800843005500005  คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 190,290.00 184,205.00 6,085.00

วนศ.เชยีงใหม่ 2,396,254.00 7,500.00 2,112,112.90 276,641.10

  1800843005500002  คา่หนังสอืเรยีน 254,000.00 254,000.00 0.00

  1800843005500003  คา่อปุกรณ์การเรยีน 100,530.00 100,530.00 0.00

  1800843005500004  คา่จัดการเรยีนการสอน 1,830,434.00 1,581,710.90 248,723.10

  1800843005500005  คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 211,290.00 7,500.00 175,872.00 27,918.00

วนศ.สโุขทยั 1,692,463.88 0.00 1,442,983.31 249,480.57

  1800843005500002  คา่หนังสอืเรยีน 188,558.88 188,558.88 0.00

  1800843005500003  คา่อปุกรณ์การเรยีน 96,490.00 96,490.00 0.00

  1800843005500004  คา่จัดการเรยีนการสอน 1,195,350.00 1,004,235.43 191,114.57

  1800843005500005  คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 212,065.00 153,699.00 58,366.00

198



รายงานสถานะการใชจ้า่ยงบประมาณ งบหนว่ยงบฯ สทุธิ ใบส ัง่ซือ้/สญัญา   เบกิจา่ยสะสม     งบคงเหลอื

วนศ.สพุรรณบรุ ี 1,706,432.20 26,750.00 1,097,134.51 582,547.69

      1800843005500002  คา่หนังสอืเรยีน 230,987.20 230,987.20 0.00

      1800843005500003  คา่อปุกรณ์การเรยีน 99,060.00 99,060.00 0.00

      1800843005500004  คา่จัดการเรยีนการสอน 1,168,100.00 26,750.00 752,087.31 389,262.69

      1800843005500005  คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 208,285.00 15,000.00 193,285.00

วชศ.สพุรรณบรุ ี 618,247.00 0.00 439,391.36 178,855.64

      1800843005500002  คา่หนังสอืเรยีน 37,072.00 37,072.00 0.00

      1800843005500003  คา่อปุกรณ์การเรยีน 16,100.00 16,100.00 0.00

      1800843005500004  คา่จัดการเรยีนการสอน 517,100.00 377,219.36 139,880.64

      1800843005500005  คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 47,975.00 9,000.00 38,975.00

วนศ.นครศรธีรรมราช 1,634,942.00 30,000.00 1,107,123.18 497,818.82

      1800843005500002  คา่หนังสอืเรยีน 53,862.00 53,862.00 0.00

      1800843005500003  คา่อปุกรณ์การเรยีน 86,280.00 86,280.00 0.00

      1800843005500004  คา่จัดการเรยีนการสอน 1,309,830.00 30,000.00 914,388.18 365,441.82

      1800843005500005  คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 184,970.00 52,593.00 132,377.00
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รายงานสถานะการใชจ้า่ยงบประมาณ งบหนว่ยงบฯ สทุธิ ใบส ัง่ซือ้/สญัญา   เบกิจา่ยสะสม     งบคงเหลอื

วชศ.นครศรธีรรมราช 740,557.30 0.00 547,051.30 193,506.00

      1800843005500002  คา่หนังสอืเรยีน 24,897.30 24,897.30 0.00

      1800843005500003  คา่อปุกรณ์การเรยีน 17,710.00 13,570.00 4,140.00

      1800843005500004  คา่จัดการเรยีนการสอน 659,950.00 485,064.00 174,886.00

      1800843005500005  คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 38,000.00 23,520.00 14,480.00

วนศ.พทัลงุ 2,282,221.00 0.00 1,567,760.70 714,460.30

      1800843005500002  คา่หนังสอืเรยีน 189,566.00 189,566.00 0.00

      1800843005500003  คา่อปุกรณ์การเรยีน 131,740.00 131,740.00 0.00

      1800843005500004  คา่จัดการเรยีนการสอน 1,685,990.00 1,239,954.70 446,035.30

      1800843005500005  คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 274,925.00 6,500.00 268,425.00

วนศ. 4,786,677.00 600,325.15 4,060,122.77 126,229.08

      1800843005500002  คา่หนังสอืเรยีน 555,697.00 555,697.00 0.00

      1800843005500003  คา่อปุกรณ์การเรยีน 301,160.00 301,160.00 0.00

      1800843005500004  คา่จัดการเรยีนการสอน 3,301,200.00 556,108.75 3,025,992.77 -280,901.52

      1800843005500005  คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 628,620.00 44,216.40 177,273.00 407,130.60

200



รายงานสถานะการใชจ้า่ยงบประมาณ งบหนว่ยงบฯ สทุธิ ใบส ัง่ซือ้/สญัญา   เบกิจา่ยสะสม     งบคงเหลอื

วชศ. 1,601,296.20 31,281.30 907,270.95 662,743.95

      1800843005500002  คา่หนังสอืเรยีน 52,301.20 6,500.00 45,801.20 0.00

      1800843005500003  คา่อปุกรณ์การเรยีน 89,470.00 89,470.00 0.00

      1800843005500004  คา่จัดการเรยีนการสอน 1,274,750.00 13,281.30 763,999.75 497,468.95

      1800843005500005  คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 184,775.00 11,500.00 8,000.00 165,275.00

รวม 33,491,100.00 795,701.45 20,078,044.75 12,617,353.80

      1800843005500002  คา่หนงัสอืเรยีน 6,484,000.00 6,500.00 2,665,347.58 3,812,152.42

      1800843005500003  คา่อปุกรณ์การเรยีน 2,200,000.00 0.00 1,413,420.00 786,580.00

      1800843005500004  คา่จดัการเรยีนการสอน 19,473,000.00 695,985.05 14,965,995.17 3,811,019.78

      1800843005500005  คา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 5,334,100.00 93,216.40 1,033,282.00 4,207,601.60
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
           5.5 ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ท่ีจัดสรร ท่ีเบิกจ่าย ท่ีจัดสรร ท่ีเบิกจ่าย ท่ีจัดสรร ท่ีเบิกจ่าย ท่ีจัดสรร ท่ีเบิกจ่าย

1 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 3,498,000.00       2,504,761.41 - - - - 2,005,443.00         311,074.89 5,503,443.00 2,815,836.30 51.16                2,687,606.70

2 คณะศิลปศึกษา 6,000.00            4,995.10 - - - - 1,800,000.00 0 1,806,000.00 4,995.10 0.28                 1,801,004.90

3 คณะศิลปนำฎดุริยำงค์ 6,000.00            4,815.00 - - - - 164,473.00 0 170,473.00 4,815.00 2.82                 165,658.00

4 คณะศิลปวิจิตร 6,000.00            4,840.38 - - - - 195,720.00            6,509.19 201,720.00 11,349.57 5.63                 190,370.43

5 วิทยำลัยนำฎศิลป 293,160.00           15,355.71 972,360.00         813,281.10 - - 1,396,129.00       1,217,827.23 2,661,649.00 2,046,464.04 76.89                615,184.96

6 วิทยำลัยนำฎศิลปเชียงใหม่ 100,900.00           71,441.28 344,370.00         270,377.52         323,454.00         323,453.51 207,238.00         140,328.23 975,962.00 805,600.54 82.54                170,361.46

7 วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช 108,570.00 0 295,530.00                291,263.90 - - 261,305.00 0 665,405.00 291,263.90 43.77                374,141.10

8 วิทยำลัยนำฎศิลปอ่ำงทอง 111,600.00           74,473.71 333,210.00         330,482.02 - - 728,510.00         104,112.14 1,173,320.00 509,067.87 43.39                664,252.13

9 วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัย 158,240.00         155,613.50 344,205.00 341,486.93 - - 430,295.00 316,217.43 932,740.00 813,317.86 87.20                119,422.14

10 วิทยำลัยนำฎศิลปกำฬสินธ์ุ 143,120.00 93,177.18 325,125.00         324,789.80 - - 1,120,327.75 276,465.03 1,588,572.75 694,432.01 43.71                894,140.74

11 วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด 126,740.00 119,278.17 96,500.00 0 - - 756,480.00 218,025.84 979,720.00 337,304.01 34.43                642,415.99

12 วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี 143,120.00         113,128.63 287,325.00                269,048.53 - - 949,425.00         231,053.14 1,379,870.00 613,230.30 44.44                766,639.70

13 วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี         149,950.00         149,644.46 315,675.00         310,045.08 - - 1,609,025.00         224,273.93 2,074,650.00 683,963.47 32.97                1,390,686.53

14 วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง 195,300.00         171,915.45 432,285.00 0 - - 1,002,486.00         638,130.14 1,630,071.00 810,045.59 49.69                820,025.41

15 วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี 109,300.00         106,745.35 332,430.00         213,704.04 - - 443,870.00         199,703.50 885,600.00 520,152.89 58.73                365,447.11

16 วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา 109,300.00         100,915.36 211,080.00         198,049.34 - - 312,340.00         203,643.38 632,720.00 502,608.08 79.44                130,111.92

17 วิทยาลัยช่างศิลป 253,790.00         212,035.99 361,770.00         244,323.43 - - 248,202.00 245,955.57 863,762.00 702,314.99 81.31                161,447.01

18 วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี 78,750.00           52,135.26 93,930.00           86,268.48 - - 88,075.00           14,980.00 260,755.00 153,383.74 58.82                107,371.26

19 วิทยำลัยช่ำงศิลปนครศรีธรรมรำช 78,750.00 78,750.00 74,400.00 74,400.00 - - 69,158.00           17,739.05 222,308.00 170,889.05 76.87                51,418.95

รวม 5,676,590.00 4,034,021.94 4,820,195.00 3,767,520.17 323,454.00 323,453.51 13,788,501.75 4,366,038.69 24,608,740.75 12,491,034.31 50.76                12,117,706.44

งบด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ(%) 

 ผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วยงานล าดับ
รวมค่า

สาธารณูปโภค

ท้ังส้ิน (บาท)

รวมเบิกจ่าย

ต้ังแต่ 

ต.ค.63 -ก.พ..64

เป็นเงินท้ังส้ิน

©ค่า

สาธารณูปโภค

คงเหลือ

งบอุดหนุน 

ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ

เรียนการสอน

งบอุดหนุน

(จัดสรรเพ่ิม)

งบด าเนินงาน งบอุดหนุน 

ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ

เรียนการสอน

งบอุดหนุน

(จัดสรรเพ่ิม)

เงินรายได้ ท่ีสภา

อนุมัติ

เงินรายได้ ท่ีสภา

อนุมัติ
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
          5.6 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

204



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 - ก.พ.64

6
ผลกำรเบิกจ่ำย 

(บำท)
ต.ค.63 - ก.พ.64

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 (%)
งบประมำณคงเหลือ

9/1)*100 = 10

1 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 15,832,010.00 5,571,932.48        -10,260,077.52 35.19          5,298,591.00         4,013,300.84 25.35 75.74 11,818,709.16       74.65

2 คณะศิลปศึกษำ 13,128,950.00 6,700,001.00        -6,428,949.00 51.03          5,478,200.00         3,264,111.24        24.86 59.58 9,864,838.76 75.14

3 คณะศิลปวิจิตร 3,914,400.00         1,160,438.00        -2,753,962.00 29.65          1,463,000.00                 1,318,500.00 33.68 90.12 2,595,900.00 66.32

4 คณะศิลปนำฏดุริยำงค์ 3,289,450.00         846,825.00 -2,442,625.00 25.74          910,400.00 776,500.00          23.61 85.29 2,512,950.00 76.39

5 วิทยำลัยนำฏศิลป 14,722,575.00 5,715,591.67        -9,006,983.33 38.82          6,527,480.00         3,830,546.91        26.02 58.68 10,892,028.09       73.98

6 วิทยำลัยนำฏศิลปเชียงใหม่ 4,144,750.00         1,761,417.00 -2,383,333.00 42.50          2,124,520.00         1,049,263.80        25.32 49.39 3,095,486.20 74.68

7 วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 5,226,100.00         1,995,485.00 -3,230,615.00 38.18          1,634,600.00         689,301.83          13.19 42.17 4,536,798.17 86.81

8 วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง 3,642,550.00         1,278,254.40        -2,364,295.60 35.09          1,240,105.00         817,791.57 22.45 65.95 2,824,758.43 77.55

9 วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย 5,565,900.00         1,089,620.50        -4,476,279.50 19.58          2,472,745.00         2,063,954.67        37.08 83.47 3,501,945.33 62.92

10 วิทยำลัยนำฏศิลปลพบุรี 5,609,500.00         1,343,691.60 -4,265,808.40 23.95          1,820,020.00         980,231.81 17.47 53.86 4,629,268.19 82.53

11 วิทยำลัยนำฏศิลปจันทบุรี 5,895,300.00         1,717,610.69        -4,177,689.31 29.14          2,152,423.00         767,701.38          13.02 35.67 5,127,598.62 86.98

12 วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด 7,130,234.00         2,222,130.00        -4,908,104.00 31.16          2,844,950.00         1,970,199.89        27.63 69.25 5,160,034.11 72.37

13 วิทยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธ์ุ 7,848,675.00         3,146,075.00        -4,702,600.00 40.08          2,805,798.00         1,861,649.38 23.72 66.35 5,987,025.62 76.28

14 วิทยำลัยนำฏศิลปพัทลุง 7,024,860.00         2,247,995.52        -4,776,864.48 32.00          2,860,465.00         1,423,634.28 20.27 49.77 5,601,225.72 79.73

15 วิทยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบุรี 4,877,400.00         1,197,937.00        -3,679,463.00 24.56          2,130,090.00         1,188,189.73        24.36 55.78 3,689,210.27 75.64

16 วิทยำลัยนำฏศิลปนครรำชสีมำ 3,585,300.00         1,363,870.00        -2,221,430.00 38.04          1,269,535.00         796,767.32          22.22 62.76 2,788,532.68 77.78

17 วิทยำลัยช่ำงศิลป 3,674,400.00         873,186.00 -2,801,214.00 23.76          1,249,842.00         597,816.32          16.27 47.83 3,076,583.68 83.73

18 วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี 1,333,100.00         339,225.00 -993,875.00 25.45          387,725.00 156,601.28          11.75 40.39 1,176,498.72 88.25

19 วิทยำลัยช่ำงศิลปนครศรีธรรมรำช 423,162.00 211,204.46 -211,957.54 49.91          96,750.00 62,982.80 14.88 65.10 360,179.20           85.12

116,868,616.00      40,782,490.32 76,086,125.68-    34.90 44,767,239.00 27,629,045.05      23.64 61.72 89,239,570.95       76.36

3. มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเงินรำยได้ ณ วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2564 ท้ังส้ิน  27,629,045.05  บำท   คิดเป็นร้อยละ 61.72 เปรียบเทียบกับแผนกำรใช้จ่ำยเงินรำยได้

สรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเงินรำยได้ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 28 กุมภำพันธ์ 2564

รวมท้ังส้ิน

ข้อมูล ณ 28 กุมภำพันธ์ 2564

 จำกตรำงดังกล่ำวข้ำงต้น พบว่ำ  1. สำมำรถจัดเก็บงบประมำณเงินรำยได้ ณ วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2564 ได้ท้ังส้ิน  40,782,490.32  บำท คิดเป็นร้อยละ  34.90

2. มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเงินรำยได้ ณ วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2564 ท้ังส้ิน   27,629,045.05  บำท   คิดเป็นร้อยละ 23.64 เปรียบเทียบกับกรอบวงเงินท่ีสภำสถำบันฯ อนุมัติ
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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