
  
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ครั้งที่ 10/๒๕63  
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารคณะศิลปศึกษา (ศาลายา) 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

                     1.2 เรื่องท่ีฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 
                          1.2.1 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
    ๑.๒.๒ มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2563 
     รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 15 ตุลาคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม 
- ไม่มี -  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอในที่ประชุมทราบ 
 4.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ข้อมูล
การเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 5.1 การจัดทำแบบรูปรายการปรับภูมิทัศน์พื้นที่สนามบริเวณหน้าสังคีตศาลา 
 5.2 การกำหนดชื่อเวทสีังคีตศาลาของวิทยาลัยนาฏศิลปทุกแห่ง 
 5.3 ติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูลการ
เบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563) 
 5.4 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563) 
      5.4.1 ติดตามความก้าวหนา้ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
      ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
      ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว 
      5.4.2 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

5.5 ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
5.6 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  



 
การประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10/๒๕63  
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารคณะศิลปศึกษา (ศาลายา) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
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1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ  
1.2.1 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม 

เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างปัจจุบันของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์และเหมาะสมกับภารกิจในการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ยงบประมาณ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานคณะกรรมการ รอง
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นายอำนวย นวลอนงค์ เป็นรองประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ประกอบด้วย รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทุกท่าน ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน คณบดีทุกคณะวิชา 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดทุกแห่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 
ผู้อำนวยการกองกลาง หัวหน้าฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ โดยมีหัวหน้าฝ่ายติดตามและ
ประเมินผล ทำหน้าที่คณะกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามและประเมินผล กองนโยบาย
และแผน ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้คณะกรรมการฯมีอำนาจหน้าที่ ประสาน เร่งรัด ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ ให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
และแนวทางการบริหารงบประมาณของแต่ละปีงบประมาณ ตลอดจนติดตามปัญหา อุปสรรค และหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รวมทั้งรายงานผลสัมฤทธิ์ของการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปีของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ให้กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงบประมาณ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
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๑.๒.๒ มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 
       ด้วยกระทรวงการคลัง ได้เสนอมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ต่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และมอบหมายให้หน่วยรับงบประมาณถือ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อคราวประชุม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
โดยสาระสำคัญ ของมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประกอบด้วย  
      1. การกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
      เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส
ที่อ้างอิงจากเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

ไตรมาสที่ 1 
ภาพรวม ร้อยละ 32 
รายจ่ายประจำ ร้อยละ 20 
รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 36 

ไตรมาสที่ 2 
ภาพรวม ร้อยละ 54 
รายจ่ายประจำ ร้อยละ 45 
รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 57 

ไตรมาสที่ 3 
ภาพรวม ร้อยละ 77 
รายจ่ายประจำ ร้อยละ 65 
รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 80 

ไตรมาสที่ 4 
ภาพรวม ร้อยละ 100 
รายจ่ายประจำ ร้อยละ 100 
รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100 

  ทั้งนี้ หากหน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กำหนดไว้ แต่ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้างต้น ให้ถือว่าดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามไตรมาสนั้นแล้ว 
  2. การเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (Front Load) 
   โดยกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
โดยให้พิจารณาสนับสนุนโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเมืองท่องเทียวภายในประเทศโดยเฉพาะเมืองรอง
เป็นลำดับแรก ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นสำคัญ 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                   มติที่ประชุม  .................................................................................................... ..................  
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..................................................................... .................................................................................................. ........ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙/2563  
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม
ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ศาลายา)  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามการดำเนินงานจากมติที่ประชุม 

-ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เบิกจา่ย
(5) 

ร้อยละการเบิกจา่ย
เทยีบงบประมาณ

ตาม พรบ. 
(6)

หน่วย: ลา้นบาท หน่วย: ร้อยละ หน่วย: ลา้นบาท หน่วย: ลา้นบาท หน่วย: ลา้นบาท หน่วย: ร้อยละ หน่วย: ลา้นบาท

รายจา่ยประจ า 831.9610 36.00 299.5060 3.0481 102.9005 12.37 196.6055

งบบุคลากร 588.5039 36.00 211.8614 94.1062 15.99 117.7552

งบด าเนินงาน 40.8057 36.00 14.6901 1.1432 4.7907 11.74 9.8994

งบอุดหนุน 103.3129 36.00 37.1926 1.2672 3.2142 3.11 33.9784

งบรายจา่ยอ่ืน 99.3385 36.00 35.7619 0.6377 0.7894 0.79 34.9725

รายจา่ยลงทนุ 488.1087 20.00 97.6217 38.4931 30.7221 6.29 66.8996

- ครุภัณฑ์ 152.1371 20.00 30.4274 8.2275 0.6151 0.40 29.8123

- ทีดิ่นสิง่ก่อสร้าง 335.9716 20.00 67.1943 30.2656 30.1070 8.96 37.0873

รวม 1,320.0697           32.00 422.4223     41.5412      133.6226     10.12 288.7997       

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564                            

ผลต่างระหวา่ง
เป้าหมายตาม

มาตรการฯ และยอด

เบิกจา่ยปัจจุบัน

(7)

งบรายจา่ย
งบประมาณตาม พรบ. 

(1) 

เป้าหมายตามมาตรเร่งรัดการใช้จา่ย
งบประมาณรรายจา่ยประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 สะสมถึงไตร
มาสที ่1 

(ต.ค.-ธ.ค.63)
(2)

PO
(3) 

ยอดเบิกจา่ย ณ 23 พ.ย.63

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอในที่ประชุมทราบ 

  4.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
จากข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
1. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม  ทั้งสิ้น 133,622,600 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบ

สามล้านหกแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 10.12 ต่ำกว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่
กำหนดไว้ในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32 คิดเป็น ร้อยละ 21.88 โดยมีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 เป็นเงิน 288,799,704 บาท (สองร้อยแปดสิบแปดล้านเจ็ดแสนเก้า
หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่บาทถ้วน) 

2. มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ ทั้งสิ้น 102,900,500 บาท (หนึ่งร้อยสองล้าน
เก้าแสนห้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 12.37 ต่ำกว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯ กำหนดไว้ในไตรมาสที่ 1 
ร้อยละ 36  คิดเป็น ร้อยละ 23.63 โดยมีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 เป็นเงิน 196,605,500 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้านหกแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

3. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งสิ้น 30,722,100 บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่น
สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 6.29 ต่ำกว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯ กำหนดไว้ในไตรมาสที่ 1 
ร้อยละ 20 คิดเป็น ร้อยละ 13.71 โดยมีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  
เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 เป็นเงิน 66,899,600 บาท (หกสิบหกล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายในข้อ 1 ถึงข้อ 3 เป็นยอดเบิกจ่ายสุทธิ ไม่รวมวงเงินที่จัดทำใบสั่งซื้อ
สั่งจ้าง (PO)  
 จึงเรียนมาเพ่ือเสนอในที่ประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.1 การจัดทำแบบรูปรายการปรับภูมิทัศน์พื้นที่สนามบริเวณหน้าสังคีตศาลา 
  ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 สำหรับเป็นค่าก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ให้วิทยาลัยนาฏศิลปในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทุก
แห่ง เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดแสดงของนักเรียน นักศึกษา โดยมีจะมีการจัดแสดงต่างๆ เป็นการแสดง
การแจ้ง ประกอบกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 จะต้องมีชั่วโมงการแสดงตามเกณฑ์ใน
หลักสูตร จึงใช้เวทีนี้ในการจัดการแสดงเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษา 
ในด้านนาฏศิลป์  ดนตรี นั้น เพ่ือให้เวทีกลางแจ้ง มีความสมบูรณ์  พร้อมสำหรับจัดแสดงเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงเห็นสมควรพิจารณาดำเนินการ
ปรับภูมิทัศน์พ้ืนที่บริเวณหน้าสังคีตศาลา โดยให้กำหนดแบบรูปรายการที่มีมาตรฐานและปริมาณงาน ที่ขอ
ความอนุเคราะห์ให้สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ออกแบบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกหน่วยงาน  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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 5.2 การกำหนดชื่อเวทีสังคีตศาลาของวิทยาลัยนาฏศิลปทุกแห่ง 
 ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 สำหรับเป็นค่าก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ให้วิทยาลัยนาฏศิลปในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทุก
แห่ง เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดแสดงของนักเรียน นักศึกษา โดยมีจะมีการจัดแสดงต่างๆ เป็นการแสดง
การแจ้ง ประกอบกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 จะต้องมีชั่วโมงการแสดงตามเกณฑ์ใน
หลักสูตร จึงใช้เวทีนี้ในการจัดการแสดงเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษา 
ในด้านนาฏศิลป์ ดนตรี นั้น โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้กำหนดให้ช่วงเดื อนธันวาคม 2563  
มีการดำเนินกิจกรรมจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีสังคีตศาลา ของวิทยาลัยนาฏศิลปในสังกัด ดังนั้น 
ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ชื่อเวทีสังคีตศาลาของวิทยาลัยนาฏศิลปทุกแห่ง 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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     5.3 ติดตามความติดตามความคืบหน้าเงินกัน เหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563)  

รายละเอียดความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปัญหาอุปสรรค 
ในการดำเนินงาน ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ 5.1 

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
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  5..4 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563) 
   5.4.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 จำนวน 152,170,100 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
สำหรับความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ 5.4.1 
 เรียงลำดับตามข้อมูลดังนี้ 
                      ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
       ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว 

     จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
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   5.4.2 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 335,971,600 บาท (สามร้อยสามสิบห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน
หกร้อยบาทถ้วน) สำหรับความก้าวหน้าในการจัดหาแบบรูปรายการและประมาณราคารายการค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร 
ประกอบวาระที่ 5.4.2 

 

   จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
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 5.5 ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค  ของ
หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เดือนตุลาคม 2563 โดยจำแนกแหล่งที่มาของงบประมาณที่
นำมาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย 1) งบดำเนินงาน  2) งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฯ รายการค่าจัดการเรียนการสอน และ 3) เงินรายได้ร้อยละ5 ของวงเงินที่
สภาสถาบันอนุมัติและร้อยละ 20 จากรายรับค่าหอพัก  4) วงเงินเหลือจ่ายที่สถาบันฯจัดสรรเพ่ิมเติม โดย
สามารถสรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงานในสังกัดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ 5.3  

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
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............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................. ..................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................................................................................................ ...............
.................................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................................................................................... ............................
....................................................................................................... ........................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
...................................................................................................................................... .........................................
.......................................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................. ..................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................. .................................................................................... 

 
 
 
 



 5.6 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เดือน ตุลาคม 2563 โดยแสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้  ของ
หน่วยงานในสังกัด ฯ ประกอบด้วย  
  - ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมเดือน ตุลาคม 2563 
เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัต ิ 
  - การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมเดือน ตุลาคม 
2563 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัต ิ 
  - การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมเดือน ตุลาคม 
เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี 2564 
  รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปัญหา
อุปสรรคในการดำเนินงาน ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระท่ี 5.6  

  จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  

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



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

มติที่ประชุม  .................................................................................................................. ....... 
............................................................................................................................. .......................................... ......
.............................................................................. ................................................................................... ..............
............................................................................................................................. .......................................... ......
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................. ..................................................................................................... ......
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. .......................................... ......
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ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
                     1.2 เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 
                          1.2.1 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  

 







 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
                     1.2 เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 
                          ๑.๒.๒ มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 
  

 



























 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2563 
     รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 15 ตุลาคม 2563 
  

 



 

 
รายงานการประชุม 

 คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

ครั้งที่ ๙ / 25๖3 เมื่อวันอังคารที่ 1๖ ตุลาคม 25๖3 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา) 

 
ผู้มาประชุม 
๑. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์ 
    อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
2. นายอำนวย นวลอนงค์ 
    รองอธิการบดี 
๓. นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์ 
    รองอธิการบดี 

 ประธานกรรมการ 
 
รองประธานกรรมการ 
 
รองประธานกรรมการ 
 

๔. ผศ.จุลชาติ อรัณยะนาค 
    รองอธิการบดี 

 รองประธานกรรมการ 
 

5. ผศ. พหลยุทธ กนิษฐบุตร 
    รองอธิการบดี 

 รองประธานกรรมการ 
 

๖. ผศ.ภูร ิวงศ์วิเชียร  กรรมการ 
    ผู้ชว่ยอธิการบดี   
๗. นางสาวณัฎฐพัชร คุ้มบัว  กรรมการ 
    แทนผู้ช่วยอธิการบดี   
๘. ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ  กรรมการ 
    คณบดีคณะศิลปวิจิตร   
9. ผศ.นพคุณ สุดประเสริฐ  กรรมการ 
    แทนคณบดีคณะศิลปนาฎดุริยางค์   
10. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม  กรรมการ 
    คณบดีคณะศิลปศึกษา   
11. นายกิตติ อัตถาผล  กรรมการ 
    ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลป 
12. นางกษมา ประสงค์เจริญ 
    ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่     

  
กรรมการ 
 

13. นายศิวพงศ์ ก้ังสกุล  กรรมการ 
    ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช   
14. นายสมภพ เขียวมณี  กรรมการ 
    ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง   



 
 

15. นายลิขิต สุนทรสุข     
     ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

กรรมการ 
 

16. นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ  กรรมการ 
     ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์   
17. นายศุภรากร  พานิชกิจ 
     ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  

 กรรมการ 

18. นางพีรานุช รุ่งศร ี             
     ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
19. ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ 
     ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

 กรรมการ 
 
กรรมการ 

20. นางกัลยาณี  ยังสังข์  กรรมการ 
     ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง   
21. นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต  กรรมการ 
     ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
21. นายพงศกร ทิพยะสุขศรี 
     ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

  
กรรมการ 

22. นายจรัญ หนองบัว  กรรมการ 
     ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป 
23. นางขวัญใจ พิมพิมล 
     ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 

  
กรรมการ 

24. นางอารีย์ สีลาพันธ์  กรรมการ 
     ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช   
25. นายสุรินทร์ วิไลนำโชคชยั  กรรมการ 
     รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
26. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศริิ 
      ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 
27. นางแสงแข โคละทัต 
      รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนักเรียนนักศึกษา 
28. นายภัทรชัย  พ่วงแผน 
      รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง 

  
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

28. นายสมชาย  ปฐมฐานะกุล 
     หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
31. นางสาวจิดาภา  เหมือนชูกิ่งก้าน 
     หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 

 กรรมการ 
 
กรรมการ 

30. นายวิชิต เพ็ชรด ี
     หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล 

 กรรมการและเลขานุการ 
 



 
 

31. นายสุริยา เล้าประเสริฐ 
32. นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 

1. ผศ.ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น 
    รองอธิการบดี 
2. นางสาวสาริศา ประทีปช่วง 
    ผู้ชว่ยอธิการบด ี

 รองประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
 

3. นางสาวนปภา ชูเกียรต ิ
    หัวหน้าฝ่ายบัญช ี

 กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวพิชญา ดำนิล 
2. นายบัณฑิต เข็มทอง 
3. นายวิชา นวลนุช 
4. นายนัฐพล แซมทอง 
5. นายวิสุทธิ์ จุ้ยมา 

  
     คณะศิลปศึกษา 
     คณะศิลปศึกษา 
     วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
     คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
     วิทยาลัยนาฏศิลป 

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. 

                    นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ เป็นประธานการ
ประชุมและกล่าวเปิดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

 ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

                   1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
                      - ไม่มี - 

                   1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  
      นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ 
ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ครั้งที่ 8/2563 วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ (ศาลายา) เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม 

 - ไม่มี - 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  4.1 แนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่มีสาระสำคัญเพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว สอดคล้องกับสถานการณ์และงบประมาณที่ ได้รับในกรณี ต่างๆ และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงได้กำหนด
แนวทางการบริหารงบประมาณงบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 1. งบลงทุน 
     1.1 ก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะผ่าน              

การพิจารณาของรัฐสภา หรือกรณีต้องใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน ตามมาตรา 12  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมถึงกรณีที่ได้รับงบประมาณในชั้นการพิจารณางบประมาณ  
ให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง
ขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อน เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และให้กำหนด
เงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็น
หนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้” โดย 
งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ให้ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 ทุกรายการ ส่วน 
งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2 

  1.2 ค่าอำนวยการก่อสร้าง ถ้าเป็นรายการใหม่ขอให้ทุกหน่วยงานใช้งบประมาณค่าอำนวยการ
ก่อสร้างจากงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างของรายการนั้นๆ โดยแจ้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพ่ื อ
ขอรับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าอำนวยการก่อสร้างเมื่อทำ PO เรียบร้อยแล้ว ภายใน 7 วัน  

  1.3 ค่าอำนวยการก่อสร้างของรายการงบผูกพันเดิมหรือรายการปีเดียวของปีงบประมาณ                     
พ.ศ. 2563 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้แล้ว ให้หน่วยงานขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าอำนวยการก่อสร้างมายังสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยงบประมาณผูกพันเดิมได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
สำนักงบประมาณภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดไม่ส่งขอให้หน่วยงานนั้นใช้งบประมาณเงิน
รายได้ของหน่วยงานท่านเอง 

2. งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน ขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้ 
  2.1 ให้ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด 

เนื่องจากสำนักงบประมาณจะติดตามผลการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส   
  2.2 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ดำเนินการขออนุมัติโครงการโดยให้ผู้รับผิดชอบหลัก

เป็นผู้ขออนุมัติโครงการเพ่ือให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พิจารณาอนุมัติ ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 
 2.3 เร่งรัดดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หากช้ากว่าแผนการใช้จ่าย 

งบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะถือว่าเป็นงบประมาณเหลือจ่าย อาจจะนำงบประมาณดังกล่าวไปดำเนิน
กิจกรรมที่มีความจำเป็น และมีความพร้อมในการดำเนินการ 

  2.4 เมื่อผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ขอให้แจ้งงบประมาณ 
เหลือจ่ายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบทุกไตรมาส เพ่ือจะได้นำงบประมาณที่เหลือจ่ายจัดสรรให้กับหน่วยงานที่
จัดทำคำขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายต่อไป 
 
 
 



 
 

3. งบดำเนินงาน 
   3.1 เนื่องจากปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น  เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าจ้างเหมา 

บริการ มีราคาสูงขึ้นแต่ งบดำเนินงาน (ค่ าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ) ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564                    
ในภาพรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้รับการจัดสรรงบประมาณเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนั้น 
เพ่ือให้การบริหารงบประมาณงบดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยู่ในวงเงินที่ได้รับ จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ใช้งบประมาณโดยจัดลำดับ
ความสำคัญตามความจำเป็น ดังนี้ 
  1.  รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น  ได้แก่  ค่าเช่าทรัพย์สิน / ที่ดิน  ค่าเช่าบ้าน 
  2.  งบบริหาร 
  3.  งบโครงการ 

    3.2 รายจ่ายประจำให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการปฏิบัติง านและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส โดยในส่วนของการดำเนินงานตาม
ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงานจะต้องเร่งรัดให้เริ่มดำเนินงานและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 

 สำหรับการฝึกอบรมประชุมสัมมนา ให้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดย
เบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
  3.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  ให้หน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์และมาตรการฯ  ของหน่วยงานโดยเคร่งครัด  

     3.4 ค่าสาธารณูปโภค สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะจัดสรรให้หน่วยงานในสังกัด ไม่เกิน 60% ของ
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
         3.4.1 ค่าไฟฟ้า ให้หน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
และมาตรการฯ ของหน่วยงานโดยเคร่งครัด  

  3.4.2 ค่าโทรศัพท์ การใช้โทรศัพท์ทางไกลและติดต่อโทรศัพท์มือถือ ให้กดหมายเลข  “1234” 
แล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการติดต่อทุกครั้ง ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
โดยเคร่งครัด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่  กค ๐๕๐๒/๑๗๙๔๐ ลงวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๒๐ เรื่องการป้องกัน 
มิให้ข้าราชการใช้โทรศัพท์ราชการโทรทางไกลในเรื่องส่วนตัว และมาตรการประหยัดงบประมาณ พ.ศ.๒๕ 6๐  
ของกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การใช้โทรศัพท์ติดต่อระหว่างหน่วยงาน  
   โครงการฝึกอบรมสัมมนาที่ใช้จ่ายจากงบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอ่ืน 
                1. ขอให้ทุกหน่วยงานจัดโครงการภายในส่วนราชการที่ตั้งของหน่วยงานโดยไม่ให้ออกไป               
จัดต่างจังหวัด ยกเว้นโครงการที่มีความจำเป็นให้จัดได้ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง 
   2. ถ้าหากการประชุมของท่านสามารถประชุมผ่าน  Video conference ได้ขอให้จัดประชุม 
ผ่าน Video conference เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณในการเดินทางไปราชการ 
   3. โครงการที่ส่วนกลางจัดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการจากงบประมาณ             
ของโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการจะดำเนินการเสนอขออนุมัติและตัดโอนงบประมาณไปยังหน่วยงาน            
ต้นสังกัดของผู้ร่วมโครงการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะดำเนินการสำรวจค่าใช้จ่ายในการเดินทางและให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดแจ้งค่าใช้จ่ายให้ส่วนกลางทราบเพ่ือขออนุมัติตัดโอนก่อนวันจัดโครงการสัมมนานั้นๆ 
    มติที่ประชุม รับทราบ / ประธานที่ประชุม กำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งปฏิบัติตาม 
แนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเคร่งครัด  
 
 
 
 



 
 

  4.2 สรุปข้อหารือของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ในการ
ติดตามแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และแนวทางการจัดทำ
แบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้างของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
      นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปข้อหารือของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
และสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ในการติดตามแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้างประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และแนวทางการจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้างของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ๒๕๖3 เวลา 14.00 น. ณ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร โดยมีรายละเอียด
ประกอบด้วย 

     1. การติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคา  
     สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแบบรูปรายการและ

ประมาณราคางานก่อสร้างจากสถาปนิกผู้รับผิดชอบในการจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคา ของสำนัก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร โดยมีความก้าวหน้าในการดำเนินการ จำแนกสถานะได้ดังนี้ 
.       ก. อยู่ระหว่างติดตามแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้าง จากสำนักสถาปัตยกรรม 
กรมศิลปากร มีจำนวนทั้งสิ้น 12 รายการ ดังนี้ 
      1 . ติ ดตั้ งระบบ ไฟ ฟ้ า ระบบสื่ อส ารและตกแต่ งภ าย ใน   คณ ะศิ ลปศึ กษ า แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
      2. ติดตั้ งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
      โดยรายการที่ ๑ และ ๒ ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อรายการให้สอดคล้องกับสถานที่ดำเนินการ 
      3. ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น 7 วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 
      4. ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      5. ก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย 
      6. ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร 4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ 
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
      7. ก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร 
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
      8. ก่อสร้างอาคารเรียนพ้ืนบ้าน (เรินโนราห์ หนังลุง) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว 
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
      9. ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
      10. ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
      11. ปรับปรุงและต่อเติมอาคารประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ 
อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      12. ปรับปรุงป้อมยามและต่อเติมห้องจำหน่ายผลงานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      โดยทั้ง ๑๒ รายการขณะนี้ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร อยู่ระหว่างดำเนินการดังนี้ 
      - ดำเนินการออกแบบสถาปัตยกรรม 



 
 

      - ดำเนินการออกแบบโครงสร้างวิศวกรรมโยธา 
      - ดำเนินการออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) 
      - เขียนแบบรูปรายการ 
      - ประมาณราคา 
     ข. แบบรูปรายการดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างจัดทำประมาณราคาโดยสำนักสถาปัตยกรรม 
กรมศิลปากร รวมทั้งสิ้น 8 รายการ ดังนี้ 
      1. ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมครุภัณฑ์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร 
      2. ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่มวิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
     3. ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลปสากล วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 
     4. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ ดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย 
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
     5. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
     6. ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ววิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
     7. ปรับปรุงหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
     8. ตกแต่งอาคารวิทยบริการและครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว 
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
     ค. กรณีให้หน่วยงานอื่นจัดทำแบบรูปรายการและอยู่ระหว่างดำเนินการให้สำนักสถาปัตยกรรม  
กรมศิลปากร ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของราคา รวมทั้งสิ้น 3 รายการ ดังนี้ 
     1. ปรับปรุงศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล
ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
     2. ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ เครื่องเคลือบดินเผา 
อาคาร 7 ชั้น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
     3. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือทำฐานประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 
     ง. ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคาเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ
ราคากลางท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๕ รายการ ดังนี้ 
     1. ปรับปรุงอาคารสารสนเทศชั้น 3 และชั้น 5 วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่ส่วนกลางไม่ต้องดำเนินการจัดทำราคากลางท้องถิ่น 
สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
     2. ปรับปรุงห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     3. ก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทิศตะวันตก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง 
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
     4. ก่อสร้างทางเดินเท้าและโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรด้านหลังอาคารเรียน 1 
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 



 
 

     5. ปรับปรุงซ่อมแซมประตูด้านหน้าวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอ
เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
     ๒. แนวทางการจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้าง 
         ๑. การจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคารายการงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
        - สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร จะเร่งดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการและราคากลาง
งานก่อสร้างให้เสร็จสิ้นไม่เกินเดือนธันวาคม 2563 เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สามารถ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
         2. การจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคารายการงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
       - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในส่วนกลาง จะดำเนินการจัดทำคำของบประมาณงบลงทุน 
รายการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  
       - หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในส่วนภูมิภาค การจัดทำคำของบประมาณ 
งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารใหม่ หรือ การปรับปรุงอาคารสถานที่  ที่มีวงเงินไม่เกิน  
๕ ล้านบาท ให้หน่วยงานพิจารณาประสานงานหน่วยงานส่วนท้องถิ่น หรือ โยธาจังหวัด เป็นผู้จัดทำแบบรูปรายการ
และประมาณราคางานก่อสร้าง  
        3. การจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคารายการงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567  
       - การจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคา ทั้งรายการอาคารใหม่ และรายการปรับปรุง
อาคารสถานที่ให้ดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับผังแม่บท (Master Plan) ของหน่วยงาน โดยประสานงาน 
กับสถาปนิกผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลพ้ืนที่และผังแม่บทของหน่วยงาน เพ่ือจัดทำรายการงบลงทุนค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่เหมาะสมต่อไป 
      - ให้ส่งรายการงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 ให้สำนัก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เพ่ือจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคา ให้เสร็จสิ้นทันใช้ประกอบคำของบประมาณ
งบลงทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567  

    มติที่ประชุม รับทราบ 

  4.3 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลจาก
ระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ ายประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2563  ของสถาบั นบัณ ฑิ ต พัฒ นศิลป์  ข้ อมู ลจากระบบ  GFMIS  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้ 

1. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม   
 - มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,082,009,700 บาท (หนึ่งพันแปดสิบสองล้านเก้าพันเจ็ดร้อยบาท

ถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 86.28 ต่ำกว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100 คิดเป็น  
ร้อยละ 13.72  

 - มียอดสำรองเงิน (กันเงินแบบไม่มีหนี้) ทั้งสิ้น 19,686,600 บาท (สิบเก้าล้านหกแสนแปดหมื่น
หกพันหกร้อยบาทถ้วน) เช่น รายการที่อยู่ระหว่างรอผลพิจาณาการอุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลาง เงินอุดหนุน
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เป็นต้น 

 - มียอดวงเงิน PO ที่ เป็นรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแบบหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้น 132,246,900 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 



 
 

 - มียอดวงเงินคงเหลือเป็นงบประมาณแผ่นดิน ทั้งสิ้น 20,089,900 บาท (ยี่สิบล้านแปดหมื่นเก้า
พันเก้าร้อยบาทถว้น)  

2. มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ  
- มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 790,089,700 บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาท

ถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 96.34  ต่ำกว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯ กำหนดไว้ในไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100 คิดเป็น  
ร้อยละ 3.66  

- มียอดสำรองเงิน (กันเงินแบบไม่มีหนี้) ทั้งสิ้น 8,345,200 บาท (แปดล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพัน
สองร้อยบาทถ้วน) เช่น รายการที่อยู่ระหว่างรอผลพิจาณาการอุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลาง เงินอุดหนุนทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เป็นต้น 

- มียอดวงเงิน PO ที่เป็นรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแบบหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ทั้งสิ้น 128,502,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านห้าแสนสองพันบาทถ้วน) 

- มียอดวงเงินคงเหลือเป็นงบประมาณแผ่นดิน ทั้งสิ้น 17,892,700 บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสนเก้า
หมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  

3. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน  
- มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 291,920,000 บาท (สองร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นบาท

ถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 67.27 ต่ำกว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯ กำหนดไว้ในไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100 คิดเป็น 
ร้อยละ 37.73  

-  มียอดสำรองเงิน (กันเงินแบบไม่มีหนี้) ทั้งสิ้น 11,341,400 บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่น
หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เช่น รายการที่อยู่ระหว่างรอผลพิจาณาการอุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลาง  

- มียอดวงเงิน PO ที่ เป็นรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแบบหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้น 3,744,900 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

- มียอดวงเงินคงเหลือเป็นงบประมาณแผ่นดิน ทั้งสิ้น 2,917,200 บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่น
เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)    

มติที่ประชุม รับทราบ  

  4.4 ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลจากระบบ 
GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้ง 19 หน่วยงาน โดยมีลำดับการ
เบิกจ่ายงบลงทุน ดังต่อไปนี้  
  1. หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย ลำดับที่ 1 ถึง ลำดับที่ 6 มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่า ร้อยละ 90 
ของวงเงินงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร ได้แก่  
  (1)  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ร้อยละ 99.99  
  (2) คณะศิลปวิจิตร ร้อยละ 99.92   
  (3) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ร้อยละ 99.72  
  (4) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ร้อยละ 99.38  
  (5) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร้อยละ 97.62  
  (6) วิทยาลัยนาฏศิลป ร้อยละ 92.13     
  2. หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่าภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุน ร้อยละ 67.27  
มีจำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ (7) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ร้อยละ 69.87  



 
 

            3. หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่าภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุน ร้อยละ 67.27  
แต่สูงกว่าร้อยละ ๕๐ มีจำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่  
  (8) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ร้อยละ 66.42    
  (9) วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ร้อยละ 65.82 (10)  
  4. หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่าภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุน ร้อยละ 67.27  
และต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ มีจำนวน 8 หน่วยงาน ดังนี้  
   (10) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยละ 64.63 
   (11) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ร้อยละ 58.80 
   (12) คณะศิลปศึกษา ร้อยละ 49.32 
   (13) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ร้อยละ 41.42 
     (14) วิทยาลัยช่างศิลป ร้อยละ 40.63   . 
    (15) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ร้อยละ 39.47 
   (16) สำนักงานอธิการบดี ร้อยละ 38.41 
   (17) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ร้อยละ 37.00 
     (18) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ร้อยละ 35.61 
   (19) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ร้อยละ 14.09 

มติที่ประชุม รับทราบ / ประธานคณะกรรมการฯ กำชับให้หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า
ภาพรวม ของผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนและต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนที่กำหนด ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ให้เร่งรัดการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามการดำเนินงานและ
การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้มีผลการเบิกจ่ายที่มากขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และหากมีปัญหาอุปสรรคให้เร่งดำเนินการแก้ไขและรายงานให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบต่อไป 

4.5 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประกอบด้วยสรุปผลการจัดเก็บเงินรายได้และผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทุกแห่ง เปรียบเทียบกับกรอบวงเงิน
รายได้ตามที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อนุมัติ และเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน
รายได้ที่กำหนด และสรุปผลการจัดเก็บเงินรายได้ และผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทุกแห่ง เปรียบเทียบกับแนวทางบริหารเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยพบว่า  
  1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อนุมัติกรอบวงเงินรายได้ เป็นเงิน 
91,871,827 บาท (เก้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) สำหรับใช้บริหารการศึกษา
และภารกิ จต่ างๆของสถาบั นบัณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ลป์ และหน่ วยงานในสั งกั ด  เพ่ื อให้ ใช้ จ่ ายตามแนวทาง 
การบริหารเงินรายได้ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด 
  2. หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิต ทั้ง 19 แห่ง มีผลการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 99,782,607.90 บาท (เก้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดบาทเก้าสิบ
สตางค์ ) โดยพบว่าจัดเก็บได้สู งกว่ากรอบวงเงินรายได้ที่ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อนุมัติ  เป็น เงิน             
7,910,780.90 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 108.61 
  2.1. มีหน่วยงานที่ผลการจัดเก็บเงินรายได้ สูงกว่ากรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์อนุมัติ จำนวน 14 หน่วยงาน ประกอบด้วย  
  1. สำนักงานอธิการบดี    2. คณะศิลปศิลปศึกษา   
  3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์   4. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่      



 
 

  5. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  6. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
  7. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย   8. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  
  9. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี    10. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  
  11. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง   12. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
  13. วิทยาลัยช่างศิลป   14. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
  2.2 หน่วยงานที่จัดเก็บรายได้สูงกว่าประมาณการรายรับตามกรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ 
อาจเกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 
   - มีการประมาณการรายรับต่ำกว่าความสามารถในการหารายได้ เช่นการกำหนดแผนการรับ
นักเรียนต่ำไปจากความเป็นจริงที่สามารถรับนักเรียนนักศึกษาได้ เป็นต้น 
   - มีความสามารถในการหารายได้สูงกว่าประมาณการรายรับ มีศักยภาพสูงในกว่าแผนที่กำหนดไว้  
  - นโยบายการเปิดรับนักศึกษาที่เพ่ิมจำนวนรอบการรับสมัครเพ่ิมขึ้นส่งผลให้มีจำนวนนักศึกษา
เพ่ิมข้ึนสูงกว่าการรับนักศึกษา 
  - ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สามารถเรียกเก็บเงิน
จากผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่รัฐจัดสรรให้ 
  2.3 มีหน่วยงานที่มีผลการจัดเก็บเงินรายได้ ต่ำกว่ากรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์อนุมัติ จำนวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย  
  1. คณะศิลปวิจิตร   2. วิทยาลัยนาฏศิลป 
  3. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  4. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
  5. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
  2.4 หน่วยงานที่จัดเก็บรายได้ต่ำกว่าประมาณการรายรับตามกรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ 
อาจเกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 
  - มีการประมาณการรายรับสูงกว่าความสามารถในการหารายได้ เช่นการกำหนดแผนการรับ
นักเรียนสูงไปจากความเป็นจริงที่สามารถรับนักเรียนนักศึกษาได้ เป็นต้น 
  - การคำนวณประมาณการรายได้ มีความคลาดเคลื่อน เช่น การใช้อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
การคำนวณประมาณการรายรับไม่ถูกต้อง เป็นต้น 
  - การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เช่น นักศึกษาไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา
หรือไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นต้น 
  - การกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้หน่วยงานต้องปรับลดประมาณการ
รายรับของหน่วยงานลดลง 
  3. ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานในสังกัดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้ง 19 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,272,547.37 บาท (แปดสิบสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสอง
พันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 89.55 จากแผนการใช้จ่ายเงินรายได้และกรอบวงเงิน
รายได้ที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อนุมัติ  
  3.1 มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าภาพรวม คือ ร้อยละ 89.55 จำนวน 10 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย  
  1. สำนักงานอธิการบดี  2. คณะศิลปวิจิตร 
  3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์  4. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
  5. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 6. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
  7. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 8. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 



 
 

  9. วิทยาลัยช่างศิลป  10. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  
  3.2 มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าภาพรวม คือ ร้อยละ 89.55  จำนวน 9 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย 
  1. คณะศิลปศึกษา   2. วิทยาลัยนาฏศิลป 
  3. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  4. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
  5. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  6. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
  7. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  8. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
  9. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
  3.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่พบว่ามีหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายเงินรายได้สูงกว่ากรอบวงเงิน
รายได้ที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อนุมัติ  
  4. ยอดวงเงินคงเหลือจากการใช้จ่ายเงินรายได้ ตามกรอบวงเงินที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
อนุมัติ รวมทั้ง 19 หน่วยงาน จำแนกเป็น 2 กรณี ประกอบด้วย 
  กรณีที่ 1 หน่วยงานจัดเก็บรายได้สูงกว่ากรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ คำนวณยอดวงเงินรายได้
คงเหลือโดยใช้ กรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ –  ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน = ยอดวงเงินรายได้
คงเหลือ 
  กรณีที่ 2 หน่วยงานจัดเก็บรายได้ต่ำกว่ากรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ คำนวณยอดวงเงินรายได้
คงเหลือโดยใช้ ผลการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บได้จริง – ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน = ยอดวงเงินรายได้
คงเหลือ 
  ทั้ งนี้ผลรวมยอดวงเงินรายได้คงเหลือจากการใช้จ่ายเงินรายได้  ของหน่วยงานในสังกัดทั้ ง  
19 หน่วยงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 8,454,516.28 บาท (แปดล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบหกบาทยี่สิบแปดสตางค์) 
  มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายดังนี้ 
  1. มอบกองนโยบายและแผนตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ และงบประมาณรายได้
คงเหลือที่หน่วยงานต้องโอนเป็นเงินรายได้สะสมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ พ.ศ. ๒๕6๒ กำหนด 
  2. มอบหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตรวจสอบและยืนยันหรือแก้ไขข้อมูลผลการใช้
จ่ายเงินรายได้ และเงินรายได้คงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยยืนยันหรือแก้ไขข้อมูล  โดยผู้บริหาร
หน่วยงานลงนามรับรองข้อมูลส่งมายังกองนโยบายและแผน ต่อไป 

                   4.6 สรุปผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 ถึง 
กันยายน 2563 โดยจำแนกแหล่งที่มาของงบประมาณที่นำมาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค โดยจากการสรุปผลการ
ใช้เบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค พบว่า  
                   1. ภาพรวมของการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภคในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภคให้หน่วยงานในสังกัดจากแหล่ง
งบประมาณจำนวน 4 แหล่งงบประมาณ และมีผลการเบิกจ่ายจำแนกตามแหล่งงบประมาณได้ดังนี้  

 1.1 งบดำเนินงานค่าสาธารณูปโภค จัดสรร 11,661,641 บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนหกหมื่น
หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) เบิกจ่าย 11,911,038.65 บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามสิบ
แปดบาทหกสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 102.13  
 1.2 เงินรายได้ร้อยละ 5 ของวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติและร้อยละ 20 จากรายรับค่าหอพัก 
จัดสรร 9,220,035.50 บาท (เก้าล้านสองแสนสองหมื่นสามสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) เบิกจ่าย 8,142,045.11 บาท 



 
 

(แปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสี่สิบห้าบาทสิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 88.30 คงเหลือ 1,077,990.39 บาท 
(หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสามสิบเก้าสตางค์)   
 1.3 งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
      - รายการค่าจัดการเรียนการสอน จัดสรรตามจำนวนนักเรียน นักศึกษา โดยใช้เป็นค่า
สาธารณูปโภคไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินจัดสรร จำนวน 9,505,607 บาท (เก้าล้านห้าแสนห้าพันหกร้อยเจ็ด
บาทถ้วน) เบิกจ่าย 9,328,612.55 บาท (เก้าล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยสิบสองบาทห้าสิบห้าสตางค์)  
คิดเป็นร้อยละ 98.13 คงเหลือ 176,994.45 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สิบห้าสตางค์)  
      - รายการค่าจัดการเรียนการสอน ที่จัดสรรให้เพ่ิมเติมจากเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานที่
บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว จำนวน 5,104,815 บาท (ห้าล้านหนึ่ งแสนสี่ พันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เบิกจ่าย 
5,162,583.18 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 
101.13 
 รวมวงเงินค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งสิ้น 35,492,098.50 บาท 
(สามสิบห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันเก้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์ เบิกจ่ายทั้งสิ้น 33,846,225.01 บาท (สามสิบ
สามล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทหนึ่งสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 95.36 คงเหลือ  1,645,873.49 
บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบเก้าสตางค์)   
 2. จากภาพรวมการจัดสรรและเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคฯ ตามข้อ ๑ พบข้อสังเกตดังต่อไปนี้ 
  - งบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร โดยมีผลการ
เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 102.13 เกินกว่ากรอบวงเงินที่จัดสรร 249,397.35 บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อย
เก้ าสิบ เจ็ ดบาทสามสิบห้ าสตางค์ ) โดยพบว่า มี หน่ วยงานที่ มี ผลเบิ กจ่ ายเกินกว่าวงเงินงบดำเนิ นงาน  
ค่าสาธารณูปโภค ที่ได้รับจัดสรร 1 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี โดยเบิกจ่ายเกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบ
ดำเนินงานเป็นค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 606,126.55 บาท (หกแสนหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบห้าสตางค์) 
     - งบเงินอุดหนุน ที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมจากโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ฯ รายการค่าจัดการเรียนการสอน มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร โดยมีผลการเบิกจ่าย  
คิดเป็นร้อยละ 101.13 เกินกว่ากรอบวงเงินที่จัดสรร 57,768.18 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาท
สิบแปดสตางค์) โดยพบว่ามีหน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายเกินกว่าวงเงินงบเงินอุดหนุน ที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม จำนวน 2 
หน่วยงาน ได้แก่  
   ๑.วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ใช้เกินวงเงินงบอุดหนุนที่จัดสรรเพ่ิมเติม 8,314.50 บาท  
(แปดพันสามร้อยสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)  
   2.วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีใช้เกินวงเงินงบอุดหนุนที่จัดสรรเพ่ิมเติม 68,730.84 บาท 
(หกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์) 
 3. ผลการตรวจสอบรายละเอียดผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานในสังกัด  
ตามรายงานของหน่วยงาน พบข้อสังเกตดังต่อไปนี้ 
        - มีหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฯ 
รายการค่าจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคสูงกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่  
   ๑.วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ใช้เกินวงเงินงบอุดหนุน 56,885.19 บาท (ห้าหมื่นหกพัน 
แปดร้อยแปดสิบห้าบาทสิบเก้าสตางค์)  
  2. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ใช้เกินวงเงินงบอุดหนุน 3,865.92 บาท (สามพันแปดร้อย 
หกสิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์)  



 
 

 - มีหน่วยงานที่เบิกจ่ายเงินรายได้ร้อยละ5 ของวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติและร้อยละ 20 
จากรายรับค่าหอพัก สูงกว่ากรอบวงเงินที่ตั้งเป็นค่าสาธารณูปโภคในแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน ได้แก่ 
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด โดยใช้จ่ายสูงกว่ากรอบฯ 4,989.36 บาท (สี่พันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทสามสิบหกสตางค์)  
 4. ผลจากการตรวจสอบผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามข้อ 2 และข้อ 3 พบว่า สาเหตุอาจเกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภคไม่เพียงพอตามกรอบวงเงินที่
ได้รับจัดสรรตามแหล่งเงินที่กำหนด และหน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคจากแหล่งเงินที่อยู่  
นอกกรอบวงเงินที่ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินได้โดยไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินต่ออธิการบดี  
ก่อนเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค 

มติที่ประชุม รับทราบ / ประธานคณะกรรมการฯ กำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง ในการ
เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอให้เบิกจ่ายจากแหล่งเงินที่จัดสรรและกำหนดไว้ใน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้ครบทุกแหล่งเงิน และหากมีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคสูง
กว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรรและแผนการใช้จ่ายเงินกำหนด ขอให้ดำเนินการขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินของ
หน่วยงาน จากแหล่งเงินที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมาเป็นค่าสาธารณูปโภค  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 

  5.1 ติดตามความติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้อมูล
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563) 
  นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกัน 
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้ 
  1. สำนักงานอธิการบดี 
  นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลางได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงิน
กันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน 6 รายการ ดังนี้   
  1. จอแอลอีดีฉายภาพ ขนาด 4X9 เมตร พร้อมระบบเสียง จำนวน 1 ชุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ (กรมบัญชีกลาง) 
  2. ระบบแสงไฟเวทีแบบโคม LED และเครื่องควบคุมแสง จำนวน ๑ ชุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ (กรมบัญชีกลาง) 
  3. ปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มศิลปวัฒนธรรม อาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ชั้น 11 สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ จำนวน 1 งาน ขณะนี้ส่งมอบพ้ืนที่เมื่อ 29 กันยายน ๒๕63 แล้วอยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา 
  4. เกา้อ้ีทำงานทั่วไป และเก้าอ้ีผู้บริหาร จำนวน 3 รายการ ขณะนี้ระหว่างส่งมอบพัสดุ 
  2. คณะศิลปศึกษา  
  นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณะศิลปศึกษาได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของคณะศิลปศึกษา จำนวน 5 รายการ ดังนี้   
  1. รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ขณะนี้ได้เขา้ตรวจสอบโครงสร้างตัวถังรถบัส
พร้อมทั้งเลือกตัวอย่างสีผ้าม่าน สีเบาะเกา้อ้ี วัสดุกรุภายใน และลวดลายสีตัวถัง เมื่อ 1 ต.ค.63 แล้ว แชสซี นำเข้า
จากต่างประเทศประมาณ ปลายเดือนตุลาคม 2563  
  2. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน ขณะนี้ บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการ 
วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 โดยคณะศิลปศึกษาได้แจ้งสงวนสิทธิ์เรียกคา่ปรับไปแล้วเมื่อ 2 ตุลาคม 2563 
  3. ติดตั้งแยกระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า (ระบบแรงต่ำ) จำนวน 1 งาน ขณะนี้ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว 
  4. ติดตั้งระบบไม้กั้น easy pass ทางเขา้-ทางอออก จำนวน 1 งาน ขณะนี้ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว 
 



 
 

  5. ปูพ้ืนลามิเนตเวที จำนวน 1 งาน ขณะนี้รอส่งมอบ อยู่ระหว่าง บริษัทฯจัดเตรียมของเพ่ือ
ดำเนินการ 
  3. คณะศิลปนาฏดุริยางค ์
  ผศ.นพคุณ สุดประเสริฐ แทนคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ไดช้ี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อม
ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้   
  1. รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 
2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างคู่สัญญาดำเนินการตามสัญญา 
  2. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหญ ่จำนวน 1 งาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 
  4. วิทยาลัยนาฏศิลป 
  นายกิตติ อัตถาผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยนาฏศิลป จำนวน 14 รายการ โดยเป็นรายการครุภัณฑ์อ่ืนๆ เครื่องแต่งกาย
โขน – ละคร ทั้งหมด ขณะนี้ตรวจรับครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย เนื่องจากรอรายการชุดไทย
ที่ใช้สำหรับต้อนรับพระราชคันตุกะหรือแขกของรัฐบาล ส่งมอบครุภัณฑ์ (เนื่องจากเป็นสัญญาเดียวกัน เลขท่ีสัญญา 
คร.3/2563 จำนวน 14 รายการ)  
  5. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
  นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จำนวน 7 รายการ ดังนี้ 
  ๑. รายการครุภัณฑ์อ่ืนๆ เครื่องแต่งกายโขน – ละคร จำนวน 4 รายการ ขณะนี้ขยายเวลาการ 
ส่งมอบออกไป 45 วัน (เนื่องจากได้รับผลกระทบโควิด-19) กำหนดส่งมอบภายใน 29 สิงหาคม 2563 โดย
ขณะนี้ครบกำหนดขยายระยะเวลาส่งมอบงานแล้ว แตผู่้รับจ้างยังไม่ส่งมอบของ วิทยาลัยได้แจ้งสงวนสิทธิ์เรียก
ค่าปรับและทำหนังสือติดตามเร่งรัดไปยังผู้รับจ้างแล้ว 
  2. ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1 คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563  
  3. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จำนวน 1 เวที ขณะนี้เบิกจา่ยงวดที่ 2 แล้ว
บริษัทแจ้งขอส่งมอบงานงวดที่ 3 แล้ว กำหนดตรวจรับงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) วันที่ 14 ตุลาคม 2563 
  6. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรธีรรมราช 
  นายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงิน
กันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 
  1. ก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย 5 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน 1 หลัง ขณะนี้
อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับงานงวดที่ 14-15 และรอเงินงบประมาณเพ่ือจะได้ดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ 12-15 
เนื่องจากงวดที่ 12 เงินไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย  
  2. ปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง 
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามรูปแบบรายกรที่ปรับปรุงซี่งเป็นงานงวดที่ 1 เนื่องจากว่าเป็นการ
ปรับปรุงห้องประชุมเดิมและต่อเติมอาคารเพ่ิมเติม เมื่อผู้รับจ้างเข้าดำเนินการไม่สามารถดำเนินการตามรูปแบบได้
เนื่องจากพ้ืนที่จริงกับรูปแบบไม่ตรงกัน และมีฐานรากของอาคารเดิมอยู่ด้วยจึงทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเพ่ือให้
สามารถดำเนินการได้ ซึ่งเนื้องานดังกล่ำวอยู่ในงวดงานที่ 1 ขณะได้รับรูปแบบรายการที่ปรับเปลี่ยน เรียบร้อยแล้ว 
และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบที่ปรับเปลี่ยน ซึ่งสัญญาสิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2563 แต่
เนื่องจากรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนได้รับมาตอนใกล้จะหมดสัญญาแล้ว คณะกรรมการฯ จึงไม่สามารถพิจารณาขยาย
เวลาให้ได้ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณากรณีลดหรืองดค่าปรับต่อไป 
  3. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 เพ่ือเป็นห้องเก็บพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง 
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญางวดที่ 1 เนื่องจากฐานรากไม่สามารถดำเนินการไดโ้ดยจุดของฐาน



 
 

รากอยู่ตรงบ่อเกรอะ จำนวน 2 จุด จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการตาม
รูปแบบที่ปรับเปลี่ยน สัญญาสิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2563 และคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ขยายเวลาในการ
ดำเนินการก่อสร้างให้ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2563 รวมเป็นเวลา 78 วัน 
  4. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน 1 เวที ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน 
ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ สัญญาสิ้นสุดแล้วตั้งแต่วันที่  15 สิงหาคม 2563  
แตค่ณะกรรมการฯ มีมติให้ขยายเวลาให้จนถึงวันที่ 9 กันยาน 2563 ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการ และวิทยาลัย
ฯ ไดส้ิทธิ์การเรียกค่าปรับ 
  7. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
  นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 
  1. รายการครุภัณฑ์ดนตรี วงโยธวาทิต จำนวน 1 วง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนบริหารสัญญา และรอ
การส่งมอบตามกำหนด 
  2. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จำนวน 1 เวที ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนบริหาร
สัญญา และรอการส่งมอบตามกำหนด 
  3. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทพสถิตย์ จำนวน 1 งาน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
คณะกรรมการตรวจรับการส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์ 
  8. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
  นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย รายการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร เครื่อง
ดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จำนวน 1 หลัง ขณะนี้วิทยาลัยฯได้ดำเนินการ
เร่งรัดผู้รับจ้างให้ส่งงวดงาน ซึ่งคาดจะส่งงวดงานที ่1-3 และเบิกจ่าย เดือน พฤศจิกายน 2563 
  9. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
  นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จำนวน 19 รายการ ดังนี้ 
  1. รายการครุภัณฑ์อ่ืนๆ เครื่องแต่งกายโขน – ละคร จำนวน 16 รายการ ขณะนี้คณะกรรมกา
ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อย อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย 
  2. ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด 12 ยูนิต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  จำนวน 1 แห่ง 
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3 ตีแบบเทคานชั้น 3 อาคารบ้านพักครู 12 ยูนิต 
  3. ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วพร้อมป้าย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จำนวน 1 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดำเนินการงวดที่ 2 ตีแบบเทคานและเสารั้ว 
   4. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จำนวน 1 เวที ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 
1 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 คาดว่าจะตรวจรับภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 
  10. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
  ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 
  1. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จำนวน 1 เวที ขณะนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติงานใน
งวดงานที่ 3 ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 
  2. ปรับปรุงซ่อมแซมร้านคา้โรงอาหาร จำนวน 1 งาน ขณะนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติงานในงวดงานที่ 1 
คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1 ได้ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 
   
 



 
 

  11. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
  นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 
  1. ราชรถพร้อมธงยักษ์ ธงลิง จำนวน 2 คัน ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบงานในเดือนพฤศจิกายน 2563 
  2. ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จำนวน 1 หลัง ขณะนี้ผู้รับจ้างแจ้งจะส่ง
มอบงานงวดถัดไป คืองวดงานที่ 9 ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 
  12. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
  นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงิน
กันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 
  1. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จำนวน 1 เวที คาดว่าจะส่งมอบงาน  
งวดที่ 2 และงวดที่ 3 (สุดท้าย) ภายในเดือนตุลาคม 2563 (คิดค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2563 ) 
  2. ก่อสร้างอาคารบ้านพักพร้อมโรงจอดรถ จำนวน 1 แห่ง คาดว่าจะส่งมอบงาน งวดที่ 2 และ
งวดที่ 3 ภายในเดือนตุลาคม 2563 
  13. วิทยาลัยช่างศิลป 
  นายจรัญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยช่างศิลป จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 
  1. หุ่นประติมากรรมรูปบุคคลครึ่งตัว จำนวน 8 หุ่น บริษัทผู้รับจ้างส่งเอกสารการส่งมอบครุภัณฑ์ 
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ทางวิทยาลัยฯ จึงดำเนินการแจ้งขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ และคณะกรรมการได้
ดำเนินการตรวจรับแล้วแจ้งว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวชำรุดต้องส่งคืนบริษัทเพ่ือดำเนินการแก้ไขต่อไป วิทยาลัยจึงส่ง
หนังสือแจ้งบริษัท เรื่องครุภัณฑ์ชำรุด ให้ดำเนินการแก้ไขเมื่อวันที่ 18 กันยาน 2563 ต่อมาวิทยาลัยฯได้รับ
เอกสารจากบริษัท เรื่องขอชี้แจงเรื่องการแก้ไขชิ้นงาน วิทยาลัยฯ จึงเชิญคณะกรรมการประชุม 24 กันยายน 
2563 เพื่อดำเนินการแจ้งบริษัทฯ แก้ไขชิ้นงานวันที่ 7 ตุลาคม 2563 
  2. ปรับปรุงห้องเรียนอาคารพ้ืนฐานศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป จำนวน 1 แห่ง ขณะนี้วิทยาลัย
ดำเนินการแจ้งเรียกค่าปรับวันที่ 13 สิงหาคม 2563  และแจ้งเร่งรัดงานปรับปรุงฯ เมือ่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 
  3. ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลป จำนวน 1 แห่ง ขณะนี้วิทยาลัยฯ ได้
ดำเนินการแจ้งเรียกคา่ปรับและเร่งรัดงานปรับปรุง วันที่ 9 ตุลาคม 2563 
  4. ปรับปรุงทางเดินและสิ่งปกคลุมทางเดิน วิทยาลัยช่างศิลป จำนวน 1 แห่ง ขณะนี้วิทยาลัย
ดำเนินการแจ้งเรียกค่าปรับวันที่ 13 สิงหาคม 2563  และแจ้งเร่งรัดงานปรับปรุงฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 
  14. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
  นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อม
ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยช่างศิลป รายการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัย
ช่างศิลปสุพรรณบุรี จำนวน 1 หลัง ขณะนี้เบิกจา่ยถึงงวดที่ 2 ส่วนงวดที่ 3 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 
  15. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
  นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 
  1. ปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ขณะนี้
เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 1 เนื่องจากปริมาณงานงวดที่ 1 มีปัญหาโครงสร้างหลังคาไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ 
คณะกรรมการตรวจรับและวิศวกรพิจารณาให้ผู้รับจ้างทำ Shop Drawing ส่งให้วิศวกรตรวจสอบก่อนแก้ไข จึงทำ
ให้ส่งผลกระทบในการส่งมอบงานงวดที่ 2 ล่าช้า 
  2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ขณะนี้เบิกจ่ายถึงงวดที่ 4 
ส่วนงวดที่ 5 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 



 
 

  3. ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องกรองและปั้มน้ำ จำนวน 1 แห่ง เนื่องจากบริษัทผู้รับจ้าง 
ติดปัญหาของช่างประกอบระบบน้ำดื่ม RO มีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน จึงทำให้เกิดความล่าช้า คาดว่าจะส่ง
มอบงานได้ประมาณวันที่ 20 ตุลาคม 2563 

  มติที่ประชุม 
  1. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา 
และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานให้เรียบร้อย 
  2. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงาน
ผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป 

 5.2 ติดตามความกา้วหน้าในการเตรียมการจดัซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้า
ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเพ่ือให้การ
บริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเพ่ือให้หน่วยงานสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้ 
 ก. รายการครุภัณฑ์ที่มีการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  1. สำนักงานอธิการบดี 
  นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลางได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน 17 รายการ ดังนี้   
 1. อยู่ระหว่างข้ันตอนขออนุมัติสั่งจ้าง จำนวน 13 รายการ ได้แก่ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 2. อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) จำนวน 2 
รายการ ได้แก่ ปรับปรุงระบบเก็บสื่อ สนับสนุนการประชุมผู้บริหาร (BPI-Meeting) จำนวน 1 ระบบ และ 
ปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (BI) จำนวน 1 ระบบ  
 3. อยู่ในขั้นตอนทำรายงานผลการเสนอราคา จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กล้องวงจรปิด
ภายในชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 4 ตัว และ ชุดกล้องวงจรปิด พร้อม
ติดต้ัง จำนวน 1 ชุด  

  2. คณะศิลปศึกษา  
 นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณะศิลปศึกษาได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของคณะศิลปศึกษา 
จำนวน 33 รายการ อยู่ในขั้นตอนกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 
(TOR) ทุกรายการ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 18 รายการ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ  
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ และ ครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 3 รายการ  
  3. คณะศิลปนาฏดุริยางค ์
 ผศ.นพคุณ สุดประเสริฐ แทนคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของ 
คณะศิลปนาฏดุริยางค ์จำนวน 15 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง  
                     



 
 

  4. คณะศิลปวิจิตร 
  ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธี เฉพาะเจาะจงของ 
คณะศิลปวิจิตร จำนวน 40 รายการ ดังนี้ 
 1. อยู่ในขั้นตอนทำรายงานขอซื้อขอจ้าง จำนวน 35 ราย ได้แก่ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์
โรงงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 2. อยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และ
ครุภัณฑ์โรงงาน 
 5. วิทยาลัยนาฏศิลป 
 นายกิตติ อัตถาผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธี เฉพาะเจาะจงของ 
วิทยาลัยนาฏศิลป จำนวน 14 รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
  6. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
 นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของ 
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม ่จำนวน 24 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
  7. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
 นายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน 26 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
 8. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
 นายสมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของ
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จำนวน 14 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
   9. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
 นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของ
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จำนวน 38 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
  10. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
 นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จำนวน 9 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 
  11. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
 นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของ
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จำนวน 28 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนกำหนดคณะกรรมการกำหนด
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) 
 12. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  
 นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของ
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จำนวน 29 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนขอความเห็นชอบใน TOR 



 
 

  13. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
 ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของ
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จำนวน 33 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนเตรียม
ทำสัญญาจ้างและรอลงนามในสัญญา 
  14. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
  นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของ
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จำนวน 38 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนกำหนดคณะกรรมการกำหนด
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) 
 15. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
 นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้า
ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จำนวน 13 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
   16. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
 นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้า
ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จำนวน 22 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ ในขั้นตอนกำหนด
คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) 
  17. วิทยาลัยช่างศิลป 
 นายจรัญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป ได้ชี้แจงได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของ
วิทยาลัยช่างศิลป จำนวน 11 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา 
  18. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
 นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของ
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จำนวน 27 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนกำหนดรายละเอียดและ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) 
  19. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
 นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของ
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน 9 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
 ข. รายการครุภัณฑ์ที่มีการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding  
  1. สำนักงานอธิการบดี 
  นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลางได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธี E – Bidding 
ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน 27 รายการ ดังนี้   
 1. อยู่ระหว่างข้ันตอนเสนอราคาในระบบ จำนวน 21 รายการ ได้แก่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 2. อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) จำนวน 6 
รายการ ได้แก่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน จำนวน 6 ระบบ  
   



 
 

  2. คณะศิลปศึกษา  
 นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณะศิลปศึกษาได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธี E – Bidding ของคณะศิลปศึกษา 
จำนวน 23 รายการ ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)  
  3. คณะศิลปนาฏดุริยางค ์
 ผศ.นพคุณ สุดประเสริฐ แทนคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธี E – Bidding ของ 
คณะศิลปนาฏดุริยางค ์จำนวน 33 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
  4. คณะศิลปวิจิตร 
  ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการ
จัดซื้ อจัดจ้ างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธี  E – Bidding ของ 
คณะศิลปวิจิตร จำนวน 2 รายการ ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์ (TOR)  
 5. วิทยาลัยนาฏศิลป 
 นายกิตติ อัตถาผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการ
จัดซื้ อจัดจ้ างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธี  E – Bidding ของ 
วิทยาลัยนาฏศิลป จำนวน 62 รายการ ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์ (TOR)  
  6. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
 นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธี E – Bidding  
ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จำนวน 26 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
  7. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
 นายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธี E – Bidding ของ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน 32 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
 8. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
 นายสมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธี E – Bidding ของ
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จำนวน 31 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
   9. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
 นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธี E – Bidding ของ
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จำนวน 72 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
  10. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
 นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธี E – Bidding ของ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จำนวน 48 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนขอความเห็นชอบใน TOR 
  11. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
 นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธี E – Bidding ของ



 
 

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จำนวน 55 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนกำหนดคณะกรรมการกำหนด
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) 
 12. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  
 นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธี E – Bidding ของ
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จำนวน 54 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนขอความเห็นชอบใน TOR 
  13. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
 ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธี E – Bidding ของ
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จำนวน 80 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนกำหนดคณะกรรมการกำหนด
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) 
  14. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
  นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธี E – Bidding ของ
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จำนวน 20 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
 15. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
 นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้า
ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธี E – Bidding 
ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จำนวน 19 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
   16. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
 นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้า
ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธี E – Bidding 
ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จำนวน 10 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ ในขั้นตอนกำหนด
คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) 
  17. วิทยาลัยช่างศิลป 
 นายจรัญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป ได้ชี้แจงได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธี E – Bidding ของ
วิทยาลัยช่างศิลป จำนวน 1 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
 มติที่ประชุม 
 1. กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ให้เสร็จสิ้นถึงขั้นตอนอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 ทุกรายการ 
 2. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี E – Bidding ในการกำหนดระยะเวลาการส่งมอบของ หน่วยงานควร
พิจารณากำหนดระยะเวลาให้เหมาะสมไม่ใช้ระยะเวลานานเกินไป และในขั้นตอนกำหนด TOR ของครุภัณฑ์เครื่อง
แต่งกาย โขน – ละคร ขอให้หน่วยงานพิจารณากำหนดการส่งมอบครุภัณฑ์เป็นแบ่งเป็นงวดงาน เพ่ือให้มีผลการ
เบิกจ่ายเพ่ิมขึ้น โดยการแบ่งงวดงานให้พิจารณาถึงชุดเครื่องแต่งกายตามงวดที่สามารถใช้งานทำการแสดงได้ และ
คำนึงถึงรายการที่มีมูลค่าสูง และมีระยะเวลาการส่งมอบยาวนาน เป็นต้น 
 5.2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหาแบบรูปรายการและประมาณราคารายการค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
  นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเพ่ือให้การบริหารงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้หน่วยงาน



 
 

สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบนำเสนอความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้  
  1. สำนักงานอธิการบดี 
  นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานอธิการบดี ดังนี้ 
  - ปรับปรุงศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 1,242,400 
บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ขณะนี้ รูปแบบรายการและประมาณราคาจากสำนัก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR 
  2. คณะศิลปศึกษา 
  นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบ
รายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปศึกษา ดังนี้ 
  - ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน  คณะศิลปศึกษา จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้ รูปแบบรายการและประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม  
กรมศิลปากร เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
  ผศ.นพคุณ สุดประเสริฐ แทนคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดังนี้ 
  - ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมครุภัณฑ์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ งบประมาณ 3,700,000 บาท 
(สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการและประมาณราคาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนาม 
  - ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จำนวน ๑ แห่ง 
งบประมาณ 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ โดยออกแบบ
สถาปัตยกรรม ความคืบหน้า ร้อยละ 70 การประมาณราคา ความคืบหน้า ร้อยละ 50 คาดว่ าจะดำเนินการ
ประกาศประกวดราคาได้ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2563 
  4. คณะศิลปวิจิตร 
  ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการ
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปวิจิตร ดังนี้ 
  - ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ เครื่องเคลือบดินเผา 
อาคาร 7 ขั้น คณะศิลปวิจิตร จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ 17,700,000 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  
ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ โดยออกแบบสถาปัตยกรรม ความคืบหน้า ร้อยละ 50 ออกแบบ
วิศวกรรมโยธา ความคืบหน้า ร้อยละ 50 และออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า ความคืบหน้า ร้อยละ 50  
  - ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือทำฐานประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ 
407,800 บาท (สี่แสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๕. วิทยาลัยนาฏศิลป 
  นายกิตติ อัตถาผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบ
รายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป ดังนี้ 
  - ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม วิทยาลัยนาฏศิลป จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 9,500,000 บาท (เก้า
ล้านห้าแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 70 
  - ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลปสากล วิทยาลัยนาฏศิลป จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ 9,763,000 
บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร 
ความคืบหน้า ร้อยละ 70 



 
 

  - ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ ไทย ชั้น 7 วิทยาลัยนาฏศิลป จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ 
7,342,000 บาท (เจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม 
กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 70 
  - ปรับปรุงอาคารสารสนเทศชั้น 3 และชั้น 5 วิทยาลัยนาฏศิลป จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 
8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) 
   
  6. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
  นายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช ดังนี้ 
  - ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ หลัง 
งบประมาณ 76 , 000 ,000บาท (เจ็ดสิบหกล้านบาท) ขณะนี้ อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนัก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 90 
  - ปรับปรุงห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ขณะนี้ได้รับรูปแบบรายการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำราคาท้องถิ่น ความ
คืบหน้า ร้อยละ 10 
  7. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
  นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ดังนี้ 
  - ก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทิศตะวันตก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จำนวน ๑ แห่ง 
งบประมาณ 2,567,000 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
  8. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
  นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ดังนี้ 
  - ก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จำนวน 1 หลัง งบประมาณ  
76, 000,000บาท (เจ็ดสิบหกล้านบาท) ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ โดยออกแบบสถาปัตยกรรม 
ความคืบหน้า ร้อยละ 80 ออกแบบวิศวกรรมโยธา ความคืบหน้า ร้อยละ 90 และออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า ความ
คืบหน้า ร้อยละ 100 และดำเนินการเขียนแบบก่อสร้าง ความคืบหน้า ร้อยละ 100 การดำเนินการประมาณราคา 
ความคืบหน้า ร้อยละ 50 คาดว่าจะดำเนินการประกวดราคาได้ในเดือน พฤศจิกายน 2563 
  9. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
  นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ดังนี้ 
  - ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร 4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ หลัง 
งบประมาณ 70,000,000บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) ขณะนี้รูปแบบรายการและประมาณราคาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
รออธิบดีลงนาม 
  10. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
  นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดังนี้ 
  - ก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 
69,300,000 บาท (หกสิบเก้าล้านสามแสนบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ โดยออกแบบ
สถาปัตยกรรม ความคืบหน้า ร้อยละ 80 ออกแบบวิศวกรรมโยธา ความคืบหน้า ร้อยละ 80 และออกแบบ



 
 

วิศวกรรมไฟฟ้า ความคืบหน้า ร้อยละ 50 และดำเนินการเขียนแบบก่อสร้าง ความคืบหน้า ร้อยละ 50 การดำเนินการ
ประมาณราคา ความคืบหน้า ร้อยละ 50 คาดว่าจะดำเนินการประกวดราคาได้ในเดือน พฤศจิกายน 2563 
  11. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
  ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดังนี้ 
  - ก่อสร้างทางเดินเท้าและโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรด้านหลังอาคารเรียน 1 
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
  - ปรับปรุงซ่อมแซมประตูด้านหน้าวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างทำสัญญา / รอลงนามในสัญญา 
  12. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
  นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ดังนี้ 
  - ตกแต่งอาคารวิทยบริการและครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จำนวน ๑ หลัง 
งบประมาณ 9,780,000 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากประมาณราคาที่สำนักสถาปัตยกรรม
จัดทำสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงต้องมีการประชุมคณะกรรมการจัดทำราคากลางเพ่ือตัดสินว่าจะยืนราคาหรือ
ปรับลดตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ก่อนที่จะส่งให้อธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและประมาณการราคาต่อไป 
  - ก่อสร้างอาคารเรียนพ้ืนบ้าน (เรินโนรา หนังลุง) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จำนวน ๑ หลัง 
งบประมาณ 9,850,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
จัดทำประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้าร้อยละ 10 
  13.วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
  นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ดังนี้ 
    - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ ดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จำนวน 1 หลัง 
งบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการ
ราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 60 
    - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง 
งบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการ
ราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 60 
  - ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ววิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ 
2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขณะนี้ รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการราคา  
จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 60 
  14. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
  นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา ดังนี้ 
  - ปรับปรุงหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 6,500,000 
บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการราคาจากสำนัก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 80 
  15. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 



 
 

  นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ดังนี้ 
  - ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ 
6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความ
คืบหน้า ร้อยละ 50 
  - ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ 
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความ
คืบหน้า ร้อยละ 50 
  16. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
  นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ของวิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช ดังนี้ 
  - ปรับปรุงและต่อเติมอาคารประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ หลัง 
งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ งล้านสามแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนัก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 50 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2563 
  - ปรับปรุงป้อมยามและต่อเติมห้องจำหน่ายผลงานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจาก
สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 50 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2563 
  มติที่ประชุม  
  1. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เร่งติดตามการจัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรม
ศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้จัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคาให้เสร็จสิ้น พร้อมจัดซื้อจัดจ้างได้โดยเร็ว 
  2. รายการก่อสร้างอาคารเรียนพ้ืนบ้าน (เรินโนรา หนังลุง) เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและเป็น
แนวทางในการกำหนดชื่ออาคารที่มีลักษณะเป็นแหล่งเรียนรู้ทุกแห่งของหน่วยงานในสังกัด เห็นควรกำหนดชื่อเป็น
ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ (เรินโนรา หนังลุง) แทนชื่อรายการเดิม และมอบวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประสานสำนัก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เปลี่ยนชื่อรายการ ก่อนขั้นตอนเสนออธิบดี กรมศิลปากร ลงนามในแบบรูปรายการ 
   
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)    
   

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



 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3  ติดตามการดำเนินงานตามมติทีป่ระชุม 

- ไม่มี -  

 



 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่เสนอในที่ประชุมทราบ 
 4.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563) 

 



เบกิจา่ย 



รอ้ยละการเบกิจา่ย

เทยีบงบประมาณ

ตาม พรบ.



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

รายจา่ยประจ า 831.9610 36 299.5060 3.0481 102.9005 12.37 196.6055

งบบคุลากร 588.5039 36 211.8614 94.1062 15.99 117.7552

งบด าเนนิงาน 40.8057 36 14.6901 1.1432 4.7907 11.74 9.8994

งบอดุหนนุ 103.3129 36 37.1926 1.2672 3.2142 3.11 33.9784

งบรายจา่ยอืน่ 99.3385 36 35.7619 0.6377 0.7894 0.79 34.9725

รายจา่ยลงทนุ 488.1087 20 97.6217 38.4931 30.7221 6.29 66.8996

- ครภุณัฑ์ 152.1371 20 30.4274 8.2275 0.6151 0.40 29.8123

- ทีด่นิส ิง่กอ่สรา้ง 335.9716 20 67.1943 30.2656 30.1070 8.96 37.0873

รวม 1,320.0697             32 422.4223      41.5412        133.6226      10.12 288.7997         

สรปุผลการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564                            

ผลตา่งระหวา่ง

เป้าหมายตาม

มาตรการฯ และ

ยอดเบกิจา่ย

ปจัจบุนั 

งบรายจา่ย
งบประมาณตาม พรบ

 

เป้าหมายตามมาตรเรง่รดัการใชจ้า่ย

งบประมาณรรายจา่ยประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 สะสมถงึไตร

มาสที ่1 (ต.ค.-ธ.ค.63) 

PO 

x

ยอดเบกิจา่ย ณ 23 พ.ย.63



 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
          5.1 การจัดทำแบบรูปรายการปรับภูมทิัศน์พื้นที่สนามบริเวณหน้าสังคีตศาลา 
 



 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
          5.2 การกำหนดชื่อเวทีสังคีตศาลาของวิทยาลยันาฏศิลปทุกแห่ง 
 



 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
          5.3 ติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ข้อมลูการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563) 
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เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีที่

เซ็นสญัญา/

วนัทีล่งนามใน

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบงาน

 หรอืสง่มอบครภุณัฑ์

ตามสญัญา/ใบส ัง่ซือ้ส ัง่

จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวดงานที่

ระบใุนสญัญา / ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน / สง่มอบครภุณัฑ์

(ตามจรงิ)  (13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจรบั

งาน/ตรวจรบัครภุณัฑ ์

(ตามจรงิ) (14)

 มลูคา่ PO คงเหลอื

 ณ 23 พ.ย.2563

 ยอดเบกิจา่ย ณ 

23 พ.ย.63

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด 

9 ต.ค.2563

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด 

23 พ.ย.2563

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

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

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

                 8,300,000.00 1
ระหวา่งการพจิารณาวนิจิฉัยขอ้อทุธรณ์ของ

คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ฯ (กรมบญัชกีลาง)

ระหวา่งการพจิารณาวนิจิฉัยขอ้อทุธรณ์ของ

คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ฯ (กรมบญัชกีลาง)

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

ระบบแสงไฟเวทแีบบโคม LED  และเครือ่ง
ควบคมุแสง  สถำบนับณัฑติพัฒนศลิป์  ต ำบล
ศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม

1 ชดุ       2,641,400 P 22-30 ก.ค.63

บจก.อะคสูตคิ
 แอนด ์ไลท์
ติง้ ซสิเต็ม 

(ประเทศไทย)

                 1,438,530.00 1
ระหวา่งการพจิารณาวนิจิฉัยขอ้อทุธรณ์ของ

คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ฯ (กรมบญัชกีลาง)

ระหวา่งการพจิารณาวนิจิฉัยขอ้อทุธรณ์ของ

คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ฯ (กรมบญัชกีลาง)

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

ปรับปรงุหอ้งท ำงำนกลุม่ศลิปวฒันธรรม อำคำร
คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์ชัน้ 11 สถำบนับณัฑติ
พัฒนศลิป์

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

ม.ค.64
                 3,239,198.47 3

งวดที ่1: 7 พ.ย.63

งวดที ่2: 17 ธ.ค.63

งวดที ่3: 26 ม.ค.64

งวดที ่1: 971,759.5

งวดที ่2: 1,295,679.47

งวดที ่3: 971,759.5

7015185131          3,239,198.47
 สง่มอบพืน้ที ่29 ก.ย.63 อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิงำน
ตำมสัญญำ

สง่มอบพืน้ที ่29 ก.ย.63 อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิงำนตำม
สัญญำ

คณุะศลิปศกึษำ
รถบสัปรับอำกำศ ขนำด 45 ทีน่ั่ง คณะ
ศลิปศกึษำ   แขวงพระบรมมหำรำชวงั เขตพระ
นคร กรงุเทพมหำนคร

1 คัน       5,898,989 P
17/ม.ิย./

2563  - 3/

ก.ค./2563

2/2563 ง11 ส.ค.2563
อู ่เชดิชยั 
อตุสำหกรรม

11 ส.ค.2563-7 

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

 เขำ้ตรวจสอบโครงสรำ้งตัวถังรถบสัพรอ้มทัง้
เลอืกตัวอยำ่งสผีำ้มำ่น สเีบำะเกำ้อี ้วสัดกุรภุำยใน 
และลวดลำยสตีัวถัง เมือ่ 1 ต.ค.63 แลว้ แชสซ ี
น ำเขำ้จำก ตปท.ประมำณ ปลำยเดอืน ต.ค.63

เขำ้ตรวจกำรด ำเนนิงำน ครัง้ที ่2 ในวนัศกุรท์ี ่27 

พ.ย. 2563

คณุะศลิปศกึษำ ตดิตัง้มเิตอรไ์ฟฟ้ำแรงสงูพรอ้มอปุกรณ์ 1 งำน          366,582 P 12/2563 10/ส.ค./2563 เจรญิทอง
2/ส.ค./2563-30/

ก.ย./2563
                    366,582.00 1 งวด 30/ก.ย./2563                       366,582.00 7014953864             366,582.00

 บรษัิทฯ จะเขำ้ด ำเนนิกำรวนัอำทติยท์ี ่11 ต.ค.

2563 (บรษัิทฯแจง้วำ่จะด ำเนนิกำรพรอ้มศลิปนำฏ)

 แจง้สทิธิเ์รยีกคำ่ปรับไปแลว้เมือ่ 2 ต.ค.63

อยูร่ะหวำ่งน ำเสนอผูบ้รหิำรเพือ่อนุมัตเิบกิจำ่ยเงนิ

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

ตดิตัง้มเิตอรไ์ฟฟ้ำใหญ ่คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์
(ศำลำยำ)

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

หำ้งหุน้สว่ย
จ ำกัด เจรญิ
ทอง อเิล็คทรคิ

14/09/2563อ ถงึ
 24/10/2563

                        366,582 1 24/10/2563                            366,582 7015196507             366,582.00  อยูใ่นระหวำ่งด ำเนนิกำรตำมสัญญำ ตรวจรับงำนแลว้อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำรลง PO

วนศ.เชยีงใหม่
กำรแสดงชดุยกรบ วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่ 
  ต ำบลหำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวดั
เชยีงใหม่

1 ชดุ          490,000 P 1/2563 17 มนีำคม 2563
บจก.หอหมัน้
เมอืง

เริม่ตน้วนัที ่18  

มนีำคม 2563 

สิน้สดุวนัที ่17 

กรกฎำคม 2563

                        490,000 1  17 กรกฎำคม 2563                            490,000 7014156718                  490,000

ขยายเวลาการสง่มอบ 45 วนั (เนือ่งจากไดรั้บ

ผลกระทบโควดิ-19) ก าหนดสง่มอบภายใน 29 

สงิหาคม 2563ครบก าหนดขยายระยะเวลาสง่มอบ

งานแลว้ ผูรั้บจา้งยังไมส่ง่มอบ แจง้สงวนสทิธิ์

คา่ปรับและท าหนังสอืตดิตามเรง่รัดไปยังผูรั้บจา้ง

แลว้

ผูรั้บจา้งไมส่ง่มอบครภัุณฑภ์ายในก าหนด

แจง้บอกเลกิสัญญา

เตรยีมด าเนนิการประกาศเชญิชวนใหม่

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุฟ้อนเจงิ วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่    
ต ำบลหำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวดั
เชยีงใหม่

12 ชดุ            75,000 P 1/2563 17 มนีำคม 2563
บจก.หอหมัน้
เมอืง

เริม่ตน้วนัที ่18  

มนีำคม 2563 

สิน้สดุวนัที ่17 

กรกฎำคม 2563

                          75,000 1  17 กรกฎำคม 2563                             75,000 7014156718               75,000.00

ขยายเวลาการสง่มอบ 45 วนั (เนือ่งจากไดรั้บ

ผลกระทบโควดิ-19) ก าหนดสง่มอบภายใน 29 

สงิหาคม 2563ครบก าหนดขยายระยะเวลาสง่มอบ

งานแลว้ ผูรั้บจา้งยังไมส่ง่มอบ แจง้สงวนสทิธิ์

คา่ปรับและท าหนังสอืตดิตามเรง่รัดไปยังผูรั้บจา้ง

แลว้

ผูรั้บจา้งไมส่ง่มอบครภัุณฑภ์ายในก าหนด

แจง้บอกเลกิสัญญา

เตรยีมด าเนนิการประกาศเชญิชวนใหม่

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุฟ้อนไต วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่    
ต ำบลหำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวดั
เชยีงใหม่

12 ชดุ            60,000 P 1/2563 17 มนีำคม 2563
บจก.หอหมัน้
เมอืง

เริม่ตน้วนัที ่18  

มนีำคม 2563 

สิน้สดุวนัที ่17 

กรกฎำคม 2563

                          60,000 1  17 กรกฎำคม 2563                             60,000 7014156718                    60,000

ขยายเวลาการสง่มอบ 45 วนั (เนือ่งจากไดรั้บ

ผลกระทบโควดิ-19) ก าหนดสง่มอบภายใน 29 

สงิหาคม 2563ครบก าหนดขยายระยะเวลาสง่มอบ

งานแลว้ ผูรั้บจา้งยังไมส่ง่มอบ แจง้สงวนสทิธิ์

คา่ปรับและท าหนังสอืตดิตามเรง่รัดไปยังผูรั้บจา้ง

แลว้

ผูรั้บจา้งไมส่ง่มอบครภัุณฑภ์ายในก าหนด

แจง้บอกเลกิสัญญา

เตรยีมด าเนนิการประกาศเชญิชวนใหม่

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุฟ้อนผำง วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่    
ต ำบลหำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวดั
เชยีงใหม่

12 ชดุ            74,000 P 1/2563 17 มนีำคม 2563
บจก.หอหมัน้
เมอืง

เริม่ตน้วนัที ่18  

มนีำคม 2563 

สิน้สดุวนัที ่17 

กรกฎำคม 2563

                          74,000 1  17 กรกฎำคม 2563                             74,000 7014156718               74,000.00

ขยายเวลาการสง่มอบ 45 วนั (เนือ่งจากไดรั้บ

ผลกระทบโควดิ-19) ก าหนดสง่มอบภายใน 29 

สงิหาคม 2563ครบก าหนดขยายระยะเวลาสง่มอบ

งานแลว้ ผูรั้บจา้งยังไมส่ง่มอบ แจง้สงวนสทิธิ์

คา่ปรับและท าหนังสอืตดิตามเรง่รัดไปยังผูรั้บจา้ง

แลว้

ผูรั้บจา้งไมส่ง่มอบครภัุณฑภ์ายในก าหนด

แจง้บอกเลกิสัญญา

เตรยีมด าเนนิการประกาศเชญิชวนใหม่

วนศ.เชยีงใหม่
ชดุยนืเครือ่งนำง วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่   
 ต ำบลหำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวดั
เชยีงใหม่

4 ชดุ          200,000 P 1/2563 17 มนีำคม 2563
บจก.หอหมัน้
เมอืง

เริม่ตน้วนัที ่18  

มนีำคม 2563 

สิน้สดุวนัที ่17 

กรกฎำคม 2563

                        200,000 1  17 กรกฎำคม 2563                            200,000 7014156718                  200,000

ขยายเวลาการสง่มอบ 45 วนั (เนือ่งจากไดรั้บ

ผลกระทบโควดิ-19) ก าหนดสง่มอบภายใน 29 

สงิหาคม 2563ครบก าหนดขยายระยะเวลาสง่มอบ

งานแลว้ ผูรั้บจา้งยังไมส่ง่มอบ แจง้สงวนสทิธิ์

คา่ปรับและท าหนังสอืตดิตามเรง่รัดไปยังผูรั้บจา้ง

แลว้

ผูรั้บจา้งไมส่ง่มอบครภัุณฑภ์ายในก าหนด

แจง้บอกเลกิสัญญา

เตรยีมด าเนนิการประกาศเชญิชวนใหม่

วนศ.เชยีงใหม่

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

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

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

หำ้งหุน้สว่น
จ ำกัด วงค์
ทพิย์

 27,000,000

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

12

งวดที ่1: 9 ต.ค. 63

งวดที ่2: 23 พ.ย. 63

งวดที ่3: 7 ม.ค. 64

งวดที ่4: 21 ก.พ. 64

งวดที ่5: 23 ม.ีค 64

งวดที ่6: 22 เม.ย. 64

งวดที ่7: 21 พ.ค.64

งวดที ่8: 20 ม.ิย.64

งวดที ่9: 20 ก.ค.64

งวดที ่10: 19 ส.ค.64

งวดที ่11: 8 ก.ย.64

งวดที ่12: 29 ก.ย.64

งวดที ่1: 1,890,000

งวดที ่2: 1,890,000

งวดที ่3: 1,890,000

งวดที ่4: 1,890,000

งวดที ่5: 2,160,000

งวดที ่6: 2,160,000

งวดที ่7: 2,160,000

งวดที ่8: 2,430,000

งวดที ่9: 2,430,000

งวดที ่10: 2,700,000

งวดที ่11: 2,700,000

งวดที ่12: 2,700,000

7014871128          8,655,000.00
 อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำรกอ่สรำ้งงวดที ่1 

คำดวำ่จะสง่มอบไดภ้ำยในเดอืนพฤศจกิำยน 2563

อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำรกอ่สรำ้งงวดที ่1 

คำดวำ่จะสง่มอบไดภ้ำยในเดอืนพฤศจกิำยน 2563

วนศ.

นครศรธีรรมรำช

ปรับปรงุหอ้งประชมุอำคำรวทิยบรกิำร วทิยำลัย
นำฏศลิปนครศรธีรรมรำช  ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอ
เมอืงนครศรธีรรมรำช จังหวดันครศรธีรรมรำช

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

 27 เม.ย. -23 

เม.ย. 63
3,739,000..00

งวดที ่1 15 ม.ิย. 63

งวดที ่2 4 ส.ค. 63

งวดที ่3 23 ก.ย. 63

งวดที ่1: 1,121,700.00

งวดที ่2: 1,121,700.00

งวดที ่3: 1,494,600.00

7014366933          3,739,000.00

อยูใ่นขัน้ตอนแจง้ใหผู้รั้บจำ้งด ำเนนิกำรตำมรปูแบบ
รำยกำรทีป่รับปรงุซีง่เป็นงำนงวดที ่1  เนือ่งจำกวำ่
เป็นกำรปรับปรงุหอ้งประชมุเดมิและตอ่เตมิอำคำร
เพิม่เตมิ เมือ่ผูรั้บจำ้งเขำ้ด ำเนนิกำรไมส่ำมำรถ
ด ำเนนิกำรตำมรปูแบบไดเ้นือ่งจำกพืน้ทีจ่รงิกับ
รปูแบบไมต่รงกัน และมฐีำนรำกของอำคำรเดมิอยู่

ดว้ยจงึท ำใหต้อ้งปรับเปลีย่นรปูแบบเพือ่ให ้
สำมำรถด ำเนนิกำรได ้ซึง่เนือ้งำนดังกลำ่วอยูใ่น
งวดงำนที ่1 ขณะไดรั้บรปูแบบรำยกำรทีป่รับเปลีย่น
 เรยีบรอ้ยแลว้ และไดแ้จง้ใหผู้รั้บจำ้งด ำเนนิกำร
กอ่สรำ้งตำมรปูแบบทีป่รับเปลีย่น ซึง่สัญญำสิน้สดุ
วนัที ่23 กันยำยน 2563 แตเ่นือ่งจำกรปูแบบที่
ปรับเปลีย่นเพืง่ไดม้ำตอนใกลจ้ะหมดสัญญำแลว้ 
คณะกรรมกำรฯ จงึไมส่ำมำรถพจิำรณำขยำยเวลำ
ใหไ้ด ้ซึง่คณะกรรมกำรฯ จะพจิำรณำเป็นลดหรอื
งดคำ่ปรับตอ่ไป

อยูใ่นขัน้ตอนแจง้ใหผู้รั้บจำ้งด ำเนนิกำรตำมรปูแบบ
รำยกำรทีป่รับปรงุซีง่เป็นงำนงวดที ่1  เนือ่งจำกวำ่
เป็นกำรปรับปรงุหอ้งประชมุเดมิและตอ่เตมิอำคำร
เพิม่เตมิ เมือ่ผูรั้บจำ้งเขำ้ด ำเนนิกำรไมส่ำมำรถ
ด ำเนนิกำรตำมรปูแบบไดเ้นือ่งจำกพืน้ทีจ่รงิกับ
รปูแบบไมต่รงกัน และมฐีำนรำกของอำคำรเดมิอยู่

ดว้ยจงึท ำใหต้อ้งปรับเปลีย่นรปูแบบเพือ่ใหส้ำมำรถ
ด ำเนนิกำรได ้ซึง่เนือ้งำนดังกลำ่วอยูใ่นงวดงำนที ่1 

ขณะไดรั้บรปูแบบรำยกำรทีป่รับเปลีย่น เรยีบรอ้ยแลว้
 และไดแ้จง้ใหผู้รั้บจำ้งด ำเนนิกำรกอ่สรำ้งตำม
รปูแบบทีป่รับเปลีย่น ซึง่สัญญำสิน้สดุวนัที ่23 

กันยำยน 2563 แตเ่นือ่งจำกรปูแบบทีป่รับเปลีย่นเพืง่
ไดม้ำตอนใกลจ้ะหมดสัญญำแลว้ คณะกรรมกำรฯ จงึ
ไมส่ำมำรถพจิำรณำขยำยเวลำใหไ้ด ้ซึง่คณะ
กรรมกำรฯ จะพจิำรณำเป็นลดหรอืงดคำ่ปรับตอ่ไป 
ขณะนีว้ทิยำลัยฯ ไดจั้ดท ำเป็นหนังสอืแจง้ใหผู้รั้บจำ้ง

เรง่ด ำเนนิกำร
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เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีที่

เซ็นสญัญา/

วนัทีล่งนามใน

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบงาน

 หรอืสง่มอบครภุณัฑ์

ตามสญัญา/ใบส ัง่ซือ้ส ัง่

จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวดงานที่

ระบใุนสญัญา / ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน / สง่มอบครภุณัฑ์

(ตามจรงิ)  (13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจรบั

งาน/ตรวจรบัครภุณัฑ ์

(ตามจรงิ) (14)

 มลูคา่ PO คงเหลอื

 ณ 23 พ.ย.2563

 ยอดเบกิจา่ย ณ 

23 พ.ย.63

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด 

9 ต.ค.2563

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด 

23 พ.ย.2563

วนศ.

นครศรธีรรมรำช

ปรับปรงุอำคำรเรยีน 1 เพือ่เป็นหอ้งเก็บพัสด ุ
วทิยำลัยนำฏศลิปนครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื 
อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช จังหวดั
นครศรธีรรมรำช

1 แหง่       3,082,000 P
26 ก.พ.-9 

ม.ีค. 63
9/2563 17-เม.ย.-63

หจก.ว.ีเอส.ซ.ี

 กำรโยธำ
 27 เม.ย. -23 

เม.ย. 63
3,082,000.00 2

งวดที ่1 : 29 พ.ค. 62     

งวดที ่2 : 3 ก.ค. 62

งวดที ่1: 1,232,800.00

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

อยูใ่นขัน้ตอนกำรด ำเนนิกำรตำมสัญญำงวดที ่1 

เนือ่งจำกฐำนรำกไมส่ำมำรถด ำเนนิกำรรำกไดฐ้ำน
รำกอยูต่รงบอ่เกรอะ จ ำนวน 2 จดุ จงึมคีวำม
จ ำเป็นตอ้งปรับเปลีย่นรปูแบบ ขณะนีผู้รั้บจำ้ง
ก ำลังด ำเนนิกำรตำมรปูแบบทีป่รับเปลีย่น สัญญำ
สิน้สดุวนัที ่23 กันยำยน 2563 และคณะกรรมกำรฯ
 ไดม้มีตใิหข้ยำยเวลำในกำรด ำเนนิกำรกอ่สรำ้งให ้

 ตัง้แตว่นัที ่24 กันยำยน 2563 ถงึวนัที ่10 

ธันวำคม 2563 รวมเป็นเวลำ 78 วนั

อยูใ่นขัน้ตอนกำรด ำเนนิกำรตำมสัญญำงวดที ่1 

เนือ่งจำกฐำนรำกไมส่ำมำรถด ำเนนิกำรรำกไดฐ้ำน
รำกอยูต่รงบอ่เกรอะ จ ำนวน 2 จดุ จงึมคีวำม
จ ำเป็นตอ้งปรับเปลีย่นรปูแบบ ขณะนีผู้รั้บจำ้งก ำลัง
ด ำเนนิกำรตำมรปูแบบทีป่รับเปลีย่น สัญญำสิน้สดุ
วนัที ่23 กันยำยน 2563 และคณะกรรมกำรฯ ไดม้มีติ
ใหข้ยำยเวลำในกำรด ำเนนิกำรกอ่สรำ้งให ้ตัง้แตว่นัที่

 24 กันยำยน 2563 ถงึวนัที ่10 ธันวำคม 2563 รวม
เป็นเวลำ 78 วนั

วนศ.

นครศรธีรรมรำช

กอ่สรำ้งเวทกีลำงแจง้ วทิยำลัยนำฏศลิป
นครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวดันครศรธีรรมรำช

1 เวที       1,724,000 P
20-25 ม.ีค. 

63
11/2563 17-เม.ย.-63

หจก.นครซ ้

งฮวด
18 เม.ย. - 15 

ส.ค. 63
1,724,000.00 1 15-ส.ค.-63 1,724,000.00 7014366930          1,724,000.00

อยูใ่นขัน้ตอนผูรั้บจำ้งก ำลังด ำเนนิกำรกอ่สรำ้งตำม
รปูแบบรำยกำร สัญญำสิน้สดุแลว้ตัง้แตว่นัที ่15 

ส.ค. 63 แตค่ณะกรรมกำรฯ มมีตใิหข้ยำยเวลำให ้
จนถงึวนัที ่9 ก.ย. 63 ขณะนีผู้รั้บจำ้งก ำลัง
ด ำเนนิกำร และวทิยำลัยฯ ไดส้ทิธิก์ำรเรยีกคำ่ปรับ

อยูใ่นขัน้ตอนผูรั้บจำ้งก ำลังด ำเนนิกำรกอ่สรำ้งตำม
รปูแบบรำยกำร สัญญำสิน้สดุแลว้ตัง้แตว่นัที ่15 ส.ค.

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

วนศ.รอ้ยเอ็ด
วงโยธวำทติ  วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด   ต ำบล
ในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวดัรอ้ยเอ็ด

1 วง       4,835,400 ✓ 19 ก.พ. 63 EB07/2563 11/9/63
หจก.เอเชยี
มวิสคิ (2518)

11/9/63                       4,800,000 1 10/11/63                         4,800,000 7015124559          4,800,000.00  - อยูใ่นขัน้ตอนบรหิำรสัญญำ รอกำรสง่มอบ  - อยูใ่นขัน้ตอนบรหิำรสัญญำ รอกำรสง่มอบ

วนศ.รอ้ยเอ็ด
กอ่สรำ้งเวทกีลำงแจง้ วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด
 ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวดั
รอ้ยเอ็ด

1 เวที       1,527,800 ✓ 28 ม.ีค. 63 EB05/2563 17/04/63
หจก.ไอรซิ 
เอนจเินียริง่

14 ส.ค. 63                       1,527,800 3

งวดที ่1: 31 พ.ค. 63 

งวดที ่2: 15 ก.ค. 63 

งวดที ่3: 14 ส.ค. 63

 งวดที ่1: 534,730 

งวดที ่2: 534,730 

งวดที ่3: 458,340

7014408512 งวดที ่1: 24 ก.ค. 63 งวดที ่1: 3 ส.ค. 63             993,070.00             534,730.00  - อยูใ่นขัน้ตอนบรหิำรสัญญำ รอกำรสง่มอบ  - อยูใ่นขัน้ตอนบรหิำรสัญญำ รอกำรสง่มอบ งวดที ่3

วนศ.สโุขทัย

กอ่สรำ้งอำคำรเก็บเครือ่งแตง่กำยโขนละคร 
เครือ่งดนตร ีวสัดอุปุกรณ์ประกอบ
กำรแสดง วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบลบำ้น
กลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวดัสโุขทัย

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

27 มคี.63 - 21 

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

งวดที ่1: 26 พค.63

งวดที ่2: 25 ก.ค.63   

งวดที ่3: 24 ส.ค.63   

งวดที ่4: 23 ก.ย.63    

งวดที ่5: 23 ต.ค.63    

งวดที ่6: 22 พ.ย.63    

งวดที ่7: 22 ธ.ค.63

งวดที ่8: 21 ม.ค.64

งวดที ่1: 1,124,820 

งวดที ่2: 999,840  

งวดที ่3: 1,249,800 

งวดที ่4: 1,249,800  

งวดที ่5: 1,249,800  

งวดที ่6: 1,874,700  

งวดที ่7: 2,249,640  

งวดที ่8: 2,499,600

7014314588  -  -        12,498,000.00

ขณะนีว้ทิยำลัยฯไดด้ ำเนนิกำรเรง่รัดผูรั้บจำ้งใหส้ง่
งวดงำน ซึง่คำดจะสง่งวดงำนที1่-3 และเบกิจำ่ย 
เดอืน พฤศจกิำยน 2563

เนือ่งจำกผูรั้บจำ้งไดด้ ำเนนิกำรตอกเสำเข็มเยือ้งหนี้

ศนูยท์ ำใหว้ศิวกรผูก้ ำหนดรปูแบบ/ผูต้รวจกำรจำ้ง 
เกรงวำ่จะรับน ้ำหนักตัวอำคำรไมไ่ดด้เีทำ่ทีค่วร ท ำ
ใหผู้รั้บจำ้งด ำเนนิกำรปรับโดยกำรตอกเสำเข็มเพิม่
บรเิวณใตค้ำนทีม่กีำรเยือ้งหนีศ้นูยข์องเสำเข็ม ซึง่
ขณะนีผู้รั้บจำ้งไดด้ ำเนนิกำรแลว้เสร็จและสำมำรถ
ด ำเนนิกำรตำมรำยละเอยีดงวดงำนงวดที ่1 ไดค้ำด
จะด ำเนนิกำรสง่งวดงำนงวดที ่1 ไดภ้ำยใน
กลำงเดอืน ธันวำคม 2563

วนศ.กำฬสนิธุ์

ชดุทศกัณฑ ์วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์   

ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวดั
กำฬสนิธุ์

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

หำ้งหุน่สว่น

สำมัญธณ
ทรัพยด์นตรี

29 เม.ย.63 ถงึ 
26 ส.ค.63

                          80,000 1 งวด 26-ส.ค.-63                             80,000 7014443556 6-ต.ค.-63 6-ต.ค.-63                    80,000
 คณะกรรมกำรตรวจรับครภัุณฑเ์รยีบรอ้ย อยูใ่น
ขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

  อยูใ่นขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

วนศ.กำฬสนิธุ์
ชดุมโนรำห ์วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์   
ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวดั
กำฬสนิธุ์

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

หำ้งหุน่สว่น
สำมัญธณ
ทรัพยด์นตรี

29 เม.ย.63 ถงึ 
26 ส.ค.63

                        350,000 1 งวด 26-ส.ค.-63                            350,000 7014443556 6-ต.ค.-63 6-ต.ค.-63             350,000.00
 คณะกรรมกำรตรวจรับครภัุณฑเ์รยีบรอ้ย อยูใ่น
ขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

  อยูใ่นขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

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

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

หำ้งหุน่สว่น
สำมัญธณ

ทรัพยด์นตรี

29 เม.ย.63 ถงึ 
26 ส.ค.63

                          56,000 1 งวด 26-ส.ค.-63                             56,000 7014443556 6-ต.ค.-63 6-ต.ค.-63               56,000.00
 คณะกรรมกำรตรวจรับครภัุณฑเ์รยีบรอ้ย อยูใ่น
ขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

  อยูใ่นขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

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

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

หำ้งหุน่สว่น
สำมัญธณ
ทรัพยด์นตรี

29 เม.ย.63 ถงึ 
26 ส.ค.63

                        200,000 1 งวด 26-ส.ค.-63                            200,000 7014443556 6-ต.ค.-63 6-ต.ค.-63             200,000.00
 คณะกรรมกำรตรวจรับครภัุณฑเ์รยีบรอ้ย อยูใ่น
ขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

  อยูใ่นขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

วนศ.กำฬสนิธุ์
ชดุเสนำลงิ วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์   ต ำบล
กำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวดักำฬสนิธุ์

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

หำ้งหุน่สว่น
สำมัญธณ
ทรัพยด์นตรี

29 เม.ย.63 ถงึ 
26 ส.ค.63

                        200,000 1 งวด 26-ส.ค.-63                            200,000 7014443556 26-ส.ค.-63 26-ส.ค.-63             200,000.00
 คณะกรรมกำรตรวจรับครภัุณฑเ์รยีบรอ้ย อยูใ่น
ขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

  อยูใ่นขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

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

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

หำ้งหุน่สว่น
สำมัญธณ
ทรัพยด์นตรี

29 เม.ย.63 ถงึ 
26 ส.ค.63

                        354,000 1 งวด 26-ส.ค.-63                            354,000 7014443556 6-ต.ค.-63 6-ต.ค.-63             354,000.00
 คณะกรรมกำรตรวจรับครภัุณฑเ์รยีบรอ้ย อยูใ่น
ขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

  อยูใ่นขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

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

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

หำ้งหุน่สว่น
สำมัญธณ
ทรัพยด์นตรี

29 เม.ย.63 ถงึ 
26 ส.ค.63

                        294,000 1 งวด 26-ส.ค.-63                            294,000 7014443556 26-ส.ค.-63 26-ส.ค.-63             294,000.00
 คณะกรรมกำรตรวจรับครภัุณฑเ์รยีบรอ้ย อยูใ่น
ขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

  อยูใ่นขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

วนศ.กำฬสนิธุ์

เครือ่งรำชปูโภค วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์   

ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวดั
กำฬสนิธุ์

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

หำ้งหุน่สว่น

สำมัญธณ
ทรัพยด์นตรี

29 เม.ย.63 ถงึ 
26 ส.ค.63

                          35,000 1 งวด 26-ส.ค.-63                             35,000 7014443556 26-ส.ค.-63 26-ส.ค.-63               35,000.00
 คณะกรรมกำรตรวจรับครภัุณฑเ์รยีบรอ้ย อยูใ่น
ขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

  อยูใ่นขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

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

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

หำ้งหุน่สว่น
สำมัญธณ
ทรัพยด์นตรี

29 เม.ย.63 ถงึ 
26 ส.ค.63

                        294,000 1 งวด 26-ส.ค.-63                            294,000 7014443556 6-ต.ค.-63 6-ต.ค.-63             294,000.00
 คณะกรรมกำรตรวจรับครภัุณฑเ์รยีบรอ้ย อยูใ่น
ขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

  อยูใ่นขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

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

 จังหวดักำฬสนิธุ์

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

หำ้งหุน่สว่น
สำมัญธณ

ทรัพยด์นตรี

29 เม.ย.63 ถงึ 

26 ส.ค.63
                        600,000 1 งวด 26-ส.ค.-63                            600,000 7014443556 26-ส.ค.-63 26-ส.ค.-63             600,000.00

 คณะกรรมกำรตรวจรับครภัุณฑเ์รยีบรอ้ย อยูใ่น

ขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย
  อยูใ่นขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

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

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

หำ้งหุน่สว่น
สำมัญธณ
ทรัพยด์นตรี

29 เม.ย.63 ถงึ 
26 ส.ค.63

                          60,000 1 งวด 26-ส.ค.-63                             60,000 7014443556 6-ต.ค.-63 6-ต.ค.-63               60,000.00
 คณะกรรมกำรตรวจรับครภัุณฑเ์รยีบรอ้ย อยูใ่น
ขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

  อยูใ่นขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

วนศ.กำฬสนิธุ์
เตยีงแดงใหญ ่วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์   
ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวดั
กำฬสนิธุ์

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

หำ้งหุน่สว่น
สำมัญธณ
ทรัพยด์นตรี

29 เม.ย.63 ถงึ 
26 ส.ค.63

                          30,000 1 งวด 26-ส.ค.-63                             30,000 7014443556 6-ต.ค.-63 6-ต.ค.-63               30,000.00
 คณะกรรมกำรตรวจรับครภัุณฑเ์รยีบรอ้ย อยูใ่น
ขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

  อยูใ่นขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

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

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

หำ้งหุน่สว่น
สำมัญธณ
ทรัพยด์นตรี

29 เม.ย.63 ถงึ 
26 ส.ค.63

                          18,000 1 งวด 26-ส.ค.-63                             18,000 7014443556 26-ส.ค.-63 26-ส.ค.-63               18,000.00
 คณะกรรมกำรตรวจรับครภัุณฑเ์รยีบรอ้ย อยูใ่น
ขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

  อยูใ่นขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

วนศ.กำฬสนิธุ์
มำ้แผง พรอ้มแส ้วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์   
ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวดั
กำฬสนิธุ์

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

หำ้งหุน่สว่น
สำมัญธณ
ทรัพยด์นตรี

29 เม.ย.63 ถงึ 
26 ส.ค.63

                          30,000 1 งวด 26-ส.ค.-63                             30,000 7014443556 26-ส.ค.-63 26-ส.ค.-63               30,000.00
 คณะกรรมกำรตรวจรับครภัุณฑเ์รยีบรอ้ย อยูใ่น
ขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

  อยูใ่นขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

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

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

หำ้งหุน่สว่น
สำมัญธณ
ทรัพยด์นตรี

29 เม.ย.63 ถงึ 
26 ส.ค.63

                        176,000 1 งวด 26-ส.ค.-63                            176,000 7014443556 6-ต.ค.-63 6-ต.ค.-63             176,000.00
 คณะกรรมกำรตรวจรับครภัุณฑเ์รยีบรอ้ย อยูใ่น
ขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

  อยูใ่นขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

วนศ.กำฬสนิธุ์
หอก  วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์   ต ำบล
กำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวดักำฬสนิธุ์

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

หำ้งหุน่สว่น
สำมัญธณ
ทรัพยด์นตรี

29 เม.ย.63 ถงึ 
26 ส.ค.63

                          42,000 1 งวด 26-ส.ค.-63                             42,000 7014443556 26-ส.ค.-63 26-ส.ค.-63               42,000.00
 คณะกรรมกำรตรวจรับครภัุณฑเ์รยีบรอ้ย อยูใ่น
ขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย

  อยูใ่นขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ย
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เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีที่

เซ็นสญัญา/

วนัทีล่งนามใน

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบงาน

 หรอืสง่มอบครภุณัฑ์

ตามสญัญา/ใบส ัง่ซือ้ส ัง่

จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวดงานที่

ระบใุนสญัญา / ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน / สง่มอบครภุณัฑ์

(ตามจรงิ)  (13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจรบั

งาน/ตรวจรบัครภุณัฑ ์

(ตามจรงิ) (14)

 มลูคา่ PO คงเหลอื

 ณ 23 พ.ย.2563

 ยอดเบกิจา่ย ณ 

23 พ.ย.63

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด 

9 ต.ค.2563

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด 

23 พ.ย.2563

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

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

1 พ.ค.63 ถงึ 10 

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

งวดที ่1: 14 ม.ิย.63

งวดที ่2: 14 ก.ค.63  

งวดที ่3: 13 ส.ค.63

งวดที ่4: 13 ก.ย.63

งวดที ่5: 13 ต.ค.63

งวดที ่6: 12 พ.ย.63

งวดที ่7: 12 ธ.ค.63

งวดที ่8: 11 ม.ค.64

งวดที ่9: 10 ก.พ.64

งวดที ่10 :10 ม.ีค.64

งวดที ่1: 1,494,620  

งวดที ่2: 1,494,620  

งวดที ่3: 1,494,620   

งวดที ่4: 1,494,620

งวดที ่5: 1,494,620

งวดที ่6: 1,494,620

งวดที ่7: 1,494,620

งวดที ่8: 1,494,620

งวดที ่9: 1,494,620

งวดที ่10: 1,494,620

7014459339
งวดที ่1:4 ส.ค.63    

งวดที ่2:14 ก.ย.63

งวดที ่1:10 ส.ค.63   

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

 อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำรงวดที ่3 ตแีบบเทคำนชัน้ 3 

อำคำรบำ้นพักคร ู12 ยนูติ
อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำรงวดที ่3 ตแีบบเทคำนชัน้ 3 

อำคำรบำ้นพักคร ู12 ยนูติ

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

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

บ.กลำ้บญุม ี
วศิวกรรม 
จ ำกัด

29 เม.ย.63 ถงึ 
25 ต.ค.63

                      5,011,300 5 งวด

งวดที ่1: 14 ม.ิย.63  

งวดที ่2: 14 ก.ค.63  

งวดที ่3: 13 ส.ค.63  

งวดที ่4: 13 ก.ย.63

งวดที ่5: 13 ต.ค.63

 งวดที ่1: 1,252,825  

งวดที ่2: 1,252,825  

งวดที ่3: 1,002,260   

งวดที ่4: 1,002,260 

งวดที ่5: 501,130

7014441080 งวดที ่1:3 ส.ค.63 งวดที ่1:10 ส.ค.63          3,758,475.00          1,252,825.00 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการงวดที ่2 ตแีบบเทคานและเสารัว้ อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำรเบกิจำ่ยงวดที ่2

วนศ.กำฬสนิธุ์

กอ่สรำ้งเวทกีลำงแจง้ วทิยำลัยนำฏศลิป

กำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์
จังหวดักำฬสนิธุ์

1 เวที       1,652,000 P ป04/2563 8-พ.ย.-63
บ.ทวบีญุ 

คอนสตรัคชัน่

8 พ.ค.63 ถงึ 4 

ก.ย.63
                      1,652,000 3 งวด

งวดที ่1: 6 ก.ค.63  

งวดที ่2: 5 ส.ค.63  

งวดที ่3: 4 ก.ย.63

 งวดที ่1: 660,800  

งวดที ่2: 660,800  

งวดที ่3: 330,400

7014478897 งวดที ่1: 8 ต.ค.63             991,200.00             660,800.00
 ผูรั้บจำ้งสง่งำนงวดที ่1 ลงวนัที ่8 ต.ค.63  คำดวำ่

จะตรวจรับภำยในวนัที ่16 ต.ค.63

เบกิจำ่ยงวดที ่1 เรยีบรอ้ยแลว้ (12 พ.ย.63) อยูใ่น

ขัน้ตอนด ำเนนิงำนงวดที ่2

วนศ.จันทบรุี
กอ่สรำ้งเวทกีลำงแจง้ วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ี
 ต ำบลวดัใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวดัจันทบรุี

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

หำ้งหุน้สว่น
จ ำกัด พรีพ
ลกำรชำ่ง

03/04/2563และ
01/08/2563

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

งวดที ่2: 22  ม.ิย. 63 

งวดที ่3: 1 ส.ค. 63

 งวดที ่1 : 540,000            

งวดที ่2 :  540,000           

งวดที ่3 : 720,000

7014275763
งวดที ่1 : 26 ส.ค 63    

 งวดที ่2 : 10 ก.ย. 63

งวดที ่1 : 26 ส.ค 63    

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

ขณะนีอ้ยยูร่ะหวำ่งปฏบิตังิำนในงวดงำนที ่3 ผูรั้บ
จำ้งแจง้วำ่จะสง่มอบงำนงวดที ่3 (งวดสดุทำ้ย) 

ภำยในวนัที3่0 ตลุำคม 63

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

ภำยในวนัทีเ่ดอืนธันวำคม 63

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

29/09/2563และ
27/11/2563

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

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

งวดที ่2 :  245,000
7015237582 งวดที ่1 : 28 ต.ค. 63 งวดที ่1 : 30 ต.ค. 63                  245,000             245,000.00

ขณะนีอ้ยยูร่ะหวำ่งปฏบิตังิำนในงวดงำนที ่1 คำด
วำ่จะสง่มอบงำนงวดที ่1 ไดภ้ำยในวนัที ่28 ต.ค.63

เบกิจำ่นเงนิงวดงำ่นที ่1 เรยีบรอ้ยแลว้                   
      ขณะนีอ้ยยูร่ะหวำ่งปฏบิตังิำนในงวดงำนที ่2 

คำดวำ่จะสง่มอบงำนงวดที ่2 ไดภ้ำยในวนัที ่27 

พ.ย.63

วนศ.พัทลงุ
รำชรถพรอ้มธงยักษ์ ธงลงิ วทิยำลัยนำฏศลิป
พัทลงุ   ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ 
จังหวดัพัทลงุ

2 คัน          800,000 P  26 ธ.ค. 62  ส04/2563  16 ม.ีค. 63

บรษัิท เดอะ
แลนด ์ออฟ 
อำรท์ จ ำกัด

 16 ม.ีค. - 13 

ส.ค. 63
                        800,000 1  18 ส.ค. 63 800,000 7014623534             800,000.00

ผูรั้บจำ้งแจง้จะสง่มอบงำนในเดอืนพฤศจกิำยน
2563

ผูรั้บจำ้งแจง้จะสง่มอบงำนในเดอืนพฤศจกิำยน2563

วนศ.พัทลงุ

 กอ่สรำ้งอำคำรวทิยบรกิำร วทิยำลัยนำฏศลิป

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

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

บจก.ทรัพยำ
กอ่สรำ้ง

 23 ส.ค. 62 - 16

 ต.ค. 63

 ปี 61 = 8,603,129.60

 ปี 62 = 2,025,500

 ปี 63 =38,859,370.40

 

ปี 61 = 4 

งวด
ปี 62= 1 งวด
ปี 63= 9 งวด

งวดที ่1 : 22 ก.ย. 62

งวดที ่2 : 22 ต.ค. 62

งวดที ่3 : 21 พ.ย. 62

งวดที ่4 : 21 ธ.ค. 62

งวดที ่5 : 20 ม.ค. 63

งวดที ่6 : 19 ก.พ. 63

งวดที ่7 : 20 ม.ีค. 63

งวดที ่8 : 19 เม.ย. 63

งวดที ่9 : 19 พ.ค. 63

งวดที ่10 : 18 ม.ิย. 63

งวดที ่11 : 18 ก.ค. 63

งวดที ่12 : 17 ส.ค. 63

งวดที ่13 : 16 ก.ย. 63

งวดที ่14 : 16 ต.ค. 63

 

งวดที ่1 : 1,885,492.80

งวดที ่2 : 2,474,400

งวดที ่3 : 2,474,400

งวดที ่4 : 2,474,400

งวดที ่5 : 2,474,400

งวดที ่6 : 2,969,280

งวดที ่7 : 3,345,388.80

งวดที ่8 : 2,959,382.40

งวดที ่9 : 2,919,792

งวดที ่10 : 4,305,456

งวดที ่11 : 3,513,648

งวดที ่12 : 4,884,465.60

งวดที ่13 : 6,002,894.40

งวดที ่14 : 6,804,600

 

ปี 63 เลขที ่PO

7014159808

ปี 63 เลขที ่PO

7014552741

งวดที ่1 : 11 ธ.ค. 62

งวดที ่2 : 11 ธ.ค. 62

งวดที ่3 : 14 ก.พ. 63

งวดที ่4 : 19 พ.ค. 63

งวดที ่5 : 23 ม.ิย. 63

งวดที ่6 : 24 ก.ย. 63

งวดที ่7 :  4 ส.ค. 63

งวดที ่8 : 24 ก.ย. 63

งวดที ่9 : 26 ต.ค. 63

งวดที ่1 : 17 ธ.ค. 63

งวดที ่2 : 17 ธ.ค. 63

งวดที ่3 : 20 ก.พ. 63

งวดที ่4 : 26 พ.ค. 63

งวดที ่5 :  2 ก.ค. 63

งวดที ่6 : 28 ก.ย. 63

งวดที ่7 : 6 ส.ค. 63

งวดที ่8 : 28 ก.ย. 63

งวดที ่9 : 11 พ.ย. 63

       25,511,064.00        13,348,306.40
 ผูรั้บจำ้งแจง้จะสง่มอบงำนงวดถัดไป คอืงวดงำนที่
 9 ในชว่งตน้เดอืนพฤศจกิำยน 2563

ผูรั้บจำ้งแจง้ขอปรับแกไ้ขงวดงำนงวดที ่10 

เนือ่งจำกไมส่ำมำรถรอแบบแกไ้ขงำนตกแตง่ภำยใน
หอ้งประชมุชัน้ 2 ได ้จงึขอปรับแกไ้ขงวดงำน 
เพือ่ใหส้ำมำรถสง่มอบงำนงวดถัดไปได ้โดยผูรั้บ
จำ้งแจง้จะสง่มอบงำนงวดถัดไป คอืงวดงำนที ่10 

ในชว่งตน้เดอืนธันวำคม 2563

วนศ.นครรำชสมีำ
กอ่สรำ้งอำคำรบำ้นพักพรอ้มโรงจอดรถ 
วทิยำลัยนำฏศลิปนครรำชสมีำ ต ำบลโคกกรวด 
อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ จังหวดันครรำชสมีำ

1 แหง่       7,635,000 P
31 ม.ีค.-3 

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

6 พ.ค.63 - 30 

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

งวดที ่1: 14 ม.ิย.63      

งวดที ่2: 29 ก.ค.63      

งวดที ่3: 7 ก.ย.63      

งวดที ่4: 22 ต.ค.63      

งวดที ่5: 11 ธ.ค.63      

งวดที ่6: 30 ม.ค.64

งวดที ่1: 916,200            

งวดที ่2: 916,200          

งวดที ่3: 1,221,600       

งวดที ่4: 1,221,600         

งวดที ่5: 1,679,700 

งวดที ่6: 1,679,700

7014466811 งวดที ่1 : 23 ก.ย.63 งวดที ่1 : 25 ก.ย.63          6,718,800.00             916,200.00
คำดวำ่จะสง่มอบงำน งวดที ่2 และงวดที ่3 ภำยใน
เดอืนตลุำคม 2563

ผูรั้บจำ้งไมส่ำมำรถสง่มอบงำนไดต้ำมทีก่ ำหนด 
เนือ่งจำกมพีำยฝุน ท ำใหก้อ่สรำ้งไมไ่ดต้ำมก ำหนด
ระยะเวลำ คำดวำ่จะสง่มอบงวดที ่2 และงวดที ่3 

ภำยในเดอืนพฤศจกิำยน 2563

วชศ.

หุน่ประตมิำกรรมรปูบคุคลครึง่ตัว  วทิยำลัยชำ่ง
ศลิป   แขวงลำดกระบงั เขตลำดกระบงั 
กรงุเทพมหำนคร

8 หุน่          336,966 P
3-14/เม.ย/

2563
5/2563 15 เม.ย 2563

บ.เค.เอส.

อนิดัสทร ีเท
รดดิง้ จ.

15 เม.ย 2563-14

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

บรษัิทสง่เอกสำรกำรสง่มอบครภัุณ์ ลงวนัที ่10 ส.ค
 2563 /วทิยำลัยฯ แจง้ขอสงวนสทิธกิำรเรยีก
คำ่ปรับ/คณะกรรมกำรตรวจรับแลว้ แจง้วำ่ครภัุณฑ์
ดังกลำ่วช ำรดุตอ้งสง่คนืบรษัิทเพือ่ด ำเนนิกำร
แกไ้ขตอ่ไป/วทิยำลัยสง่หนังสอืแจง้บรษัิท เรือ่ง
ครภัุณฑช์ ำรดุ ใหด้ ำเนนิกำรแกไ้ขตอ่ไป/วนัที ่18 

ก.ย.63 วทิยำลัยฯไดรั้บเอกสำรจำกบรษัิท เรือ่งขอ
ชีแ้จงเรือ่งกำรแกไ้ขชิน้งำน วทิยำลัยฯ เชญิ

คณะกรรมกำรประชมุ 24 ก.ย 63 เพือ่ด ำเนนิกำร
ตอ่ไป/แจง้บรษัิทฯ แกไ้ขชิน้งำนวนัที ่7ต.ค 63

บรษัิทสง่เอกสำรกำรสง่มอบครภัุณ์ ลงวนัที ่10 ส.ค 
2563 /วทิยำลัยฯ แจง้ขอสงวนสทิธกิำรเรยีกคำ่ปรับ/

คณะกรรมกำรตรวจรับแลว้ แจง้วำ่ครภัุณฑด์ังกลำ่ว
ช ำรดุตอ้งสง่คนืบรษัิทเพือ่ด ำเนนิกำรแกไ้ขตอ่ไป/

วทิยำลัยสง่หนังสอืแจง้บรษัิท เรือ่งครภัุณฑช์ ำรดุ 
ใหด้ ำเนนิกำรแกไ้ขตอ่ไป/วนัที ่18 ก.ย.63 วทิยำลัยฯ
ไดรั้บเอกสำรจำกบรษัิท เรือ่งขอชีแ้จงเรือ่งกำรแกไ้ข
ชิน้งำน วทิยำลัยฯ เชญิคณะกรรมกำรประชมุ 24 ก.ย

 63 เพือ่ด ำเนนิกำรตอ่ไป/แจง้บรษัิทฯ แกไ้ขชิน้งำน
วนัที ่7ต.ค 63

วชศ.

ปรับปรงุหอ้งเรยีนอำคำรพืน้ฐำนศลิปะ วทิยำลัย
ชำ่งศลิป แขวงลำดกระบงั เขตลำดกระบงั 
กรงุเทพมหำนคร

1 แหง่       1,166,257 P
10-17/ม.ีค/

2563
2/2563 28 เม.ย 25563

บ.เอ็น ว.ี
ผลติภัณฑ์
คอนกรตี จ.

29 เม.ย 2563 - 6

 ส.ค 2563
                 1,166,257.00 3 งวด

งวดที ่1: 28 พ.ค 63

งวดที ่2: 27 ม.ิย.63

งวดที ่3: 6 ส.ค.63

งวดที ่1: 349,877.10

งวดที ่2: 349,877.10

งวดที ่3: 466,502.80

7014428742 งวดที ่1: 8 ม.ิย 63          1,166,257.00
วทิยำลัยด ำเนนิกำรแจง้เรยีกคำ่ปรับวนัที ่13 ส.ค 
63/  แจง้เรง่รัดงำนปรับปรงุฯ วนัที ่9 ต.ค 63

วทิยำลัยด ำเนนิกำรแจง้เรยีกคำ่ปรับวนัที ่13 ส.ค 63/ 

 แจง้เรง่รัดงำนปรับปรงุฯ วนัที ่9 ต.ค 63

วชศ.

ปรับปรงุอำคำรเครือ่งเคลอืบดนิเผำ วทิยำลัย
ชำ่งศลิป แขวงลำดกระบงั เขตลำดกระบงั 

กรงุเทพมหำนคร

1 แหง่       1,014,279 P
10-17/ม.ีค/

2563
3/2563 28 เม.ย 25563

บ.เอ็น ว.ี
ผลติภัณฑ์

คอนกรตี จ.

29 เม.ย 2563 - 

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

งวดที ่1: 12 ม.ิย.63

งวดที ่2: 26 ส.ค.63

งวดที ่1: 405,711.60

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

วชศ.

ปรับปรงุทำงเดนิและสิง่ปกคลมุทำงเดนิ 
วทิยำลัยชำ่งศลิป    แขวงลำดกระบงั เขต
ลำดกระบงั กรงุเทพมหำนคร

1 แหง่          923,000 P
10-17/ม.ีค/

2563
1/2563 9 เม.ย 2563

บ.หงษ์ทอง 
กำรชำ่ง จ.

10 เม.ย 2563-7 

ส.ค 2563
                    923,000.00 1 งวด

งวดที ่1: 24 พ.ค.63

งวดที ่2: 7 ส.ค.63

งวดที ่1: 369,200

งวดที ่2: 553,800
7014307913             923,000.00

วทิยำลัยด ำเนนิกำรแจง้เรยีกคำ่ปรับ วนัที ่13 ส.ค 
63/ แจง้เรง่รัดงำนปรับปรงุฯ วนัที ่9 ต.ค 63

วทิยำลัยด ำเนนิกำรแจง้เรยีกคำ่ปรับ วนัที ่13 ส.ค 63/

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

วชศ.สพุรรณบรุี

กอ่สรำ้งอำคำรศนูยก์ำรเรยีนรูศ้ลิปวฒันธรรม  
วทิยำลัยชำ่งศลิปสพุรรณบรุ ีต ำบลรัว้ใหญ ่
อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวดัสพุรรณบรุ ี 
งบประมำณทัง้สิน้ 43,000,000 บำท
ปี 2563 ผกูพันงบประมำณ 8,600,000  บำท
ปี 2564 ผกูพันงบประมำณ  34,400,000 บำท

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

สมบรูณ์
พัฒนำ
กอ่สรำ้ง 
(1970)

19 ม.ิย.63/         

           11 ก.ย.64
                    34,500,000

ปี 63           

  ม ี4 งวด    
                  

   ปี64         

     ม ี8 งวด 
              

รวมทัง้หมด 
      12 งวด

งวดที ่1: 22 ส.ค.63          

  

งวดที ่2: 27 ก.ย.63          

  

งวดที ่3: 31 ต.ค.63        

งวดที ่4: 5 ธ.ค.63             

งวดที ่5: 9 ม.ค.64            

  

งวดที ่6: 13 ก.พ.64          

  

งวดที ่7: 20 ม.ีค.64           

งวดที ่8: 24 เม.ย.64        

งวดที ่9: 29 พ.ค.64         

   

งวดที ่10: 9 ก.ค.64         

งวดที ่11: 7 ส.ค.64          

งวดที ่1: 1,035,500         

งวดที ่2: 1,380,500       

งวดที ่3: 1,725,000         

งวดที ่4: 1,725,000          

งวดที ่5: 1,725,000          

งวดที ่6: 1,725,000

งวดที ่7: 1,725,000          

งวดที ่8: 1,725,000 

งวดที ่9: 1,725,000          

งวดที ่10: 3,450,000        

งวดที ่11: 6,900,000        

งวดที ่12: 9,660,000

7014828766

งวดที ่1 :  22  ก.ย.63  

 งวดที ่2:   22 ก.ย. 63

งวดที ่3: 29 ต.ค.63

งวดที ่1: 25  ก.ย. 63 

งวดที ่2:  25  ก.ย. 63

งวดท ่3: 9 พ.ย.63

         1,359,480.00          4,140,000.00
เบกิจำ่ยถงึงวดที ่2 สว่นงวดที ่3 อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนนิกำรตำมสัญญำ

 ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนนิกำรกอ่สรำ้ง  คำดวำ่จะ
สง่มอบงวดที ่4 ภำยในวนัที ่ 5 ธันวำคม 2563



หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
รายการงบลงทุน •(6)
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ชว่งเวลา

ประกาศ 

(ถา้ม)ี

 (11)

เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีที่

เซ็นสญัญา/

วนัทีล่งนามใน

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และ

สิน้สดุตาม

สญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง (12.8)

จ านวนเงนิตามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง (12.9)

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา 

(12.10)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบงาน

 หรอืสง่มอบครภุณัฑ์

ตามสญัญา/ใบส ัง่ซือ้ส ัง่

จา้ง (12.11)

จ านวนเงนิตามงวดงานที่

ระบใุนสญัญา / ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง (12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน / สง่มอบครภุณัฑ์

(ตามจรงิ)  (13)

วนั เดอืน ปี ทีต่รวจรบั

งาน/ตรวจรบัครภุณัฑ ์

(ตามจรงิ) (14)

 มลูคา่ PO คงเหลอื

 ณ 23 พ.ย.2563

 ยอดเบกิจา่ย ณ 

23 พ.ย.63

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด 

9 ต.ค.2563

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด 

23 พ.ย.2563

วชศ.

นครศรธีรรมรำช

ปรับปรงุอำคำรเรยีนภำพพมิพ ์วทิยำลัยชำ่งศลิป
นครศรธีรรมรำช ต ำบลทอนหงส ์อ ำเภอพรหมครีี
 จังหวดันครศรธีรรมรำช

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

หจก.กอ่บญุ
ทวทีรัพยก์ำร
โยธำ

17 เม.ย. 63 -

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

งวดที ่1 : 27 พ.ค. 63

งวดที ่2 : 11 ก.ค. 63

งวดที ่3 :  25 ส.ค. 63

งวดที ่1 : 432,000

งวดที ่2 : 432,000

งวดที ่3 :  576,000

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

เบกิจำ่ยแลว้  งวดที ่1
เนือ่งจำกปรมิำณงำนงวดที ่1 มปัีญหำโครงสรำ้ง
หลังคำไมเ่ป็นไปตำมรปูแบบรำยกำร  
คณะกรรมกำรตรวจรับและวศิวกรพจิำรณำใหผู้ ้
รับจำ้งท ำ Shop Drawing สง่ใหว้ศิวกรตรวจสอบ
กอ่นแกไ้ข จงึท ำใหส้ง่ผลกระทบในกำรสง่มอบ
งำนงวดที ่2 ลำ่ชำ้

เบกิจำ่ยแลว้  งวดที ่1
เนือ่งจำกปรมิำณงำนงวดที ่1 มปัีญหำโครงสรำ้ง
หลังคำไมเ่ป็นไปตำมรปูแบบรำยกำร  คณะกรรมกำร
ตรวจรับและวศิวกรพจิำรณำใหผู้รั้บจำ้งท ำ Shop 

Drawing สง่ใหว้ศิวกรตรวจสอบกอ่นแกไ้ข จงึท ำให ้
สง่ผลกระทบในกำรสง่มอบงำนงวดที ่2 ลำ่ชำ้ และ
คำดวำ่จะสง่มอบงำน
งวดที ่2 คำดวำ่จะสง่มอบงำนวนัที ่20 พ.ย. 63

งวดที ่3 คำดวำ่จะสง่มอบงำนวนัที ่16 ธ.ค. 63



 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
     5.4 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรยีมการจัดซือ้จัดจ้างงบลงทนุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (ขอ้มลูการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563) 
        5.4.1 ติดตามความก้าวหนา้ในการเตรยีมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทนุรายการครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
 ก. ครุภัณฑท์ี่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS  
   - วิธเีฉพาะเจาะจง 
 
 



สรุปขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
ครุภัณฑ์ (วิธีเฉพาะเจาะจง) 

1. ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
2. กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) 
3. อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) 
4. ขอความเห็นชอบใน TOR 
5. ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 
6. ติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา  
7. ทำรายงานผลการเสนอราคา 
8. ขออนุมัตสิั่งซื้อสั่งจ้าง 
9. ประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา 
10. ทำสัญญา/รอลงนามในสัญญา 

หมายเหตุ ขั้นตอน 1-3 เป็นขั้นตอนของการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

 1800837018110209

กลอ่งเก็บอปุกรณ์แบบมลีอ้เลือ่น สถำบันบัณฑติ
พัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม

10 ชดุ 125,000 P  ขัน้ตอนที ่8: ระหวำ่งด ำเนนิกำรขออนุมัตสิัง่ซือ้  ขัน้ตอนที ่8: ระหวำ่งด ำเนนิกำรขออนุมัตสิัง่ซือ้

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

 1800837018110533

ปรับปรงุระบบเก็บสือ่ สนับสนุนกำรประชมุ
ผูบ้รหิำร (BPI-Meeting) สถำบันบัณฑติพัฒน
ศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1 ระบบ 400,000.00    P
 ขัน้ตอนที ่3: ระหวำ่งจัดท ำรำยละเอยีดขอบเขตของงำน 
(TOR)

 ขัน้ตอนที ่10: ระหวำ่งจัดท ำสญัญำ/ขอ้ตกลง

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

 1800837018110532

ปรับปรงุระบบสนับสนุนกำรตัดสนิใจของผูบ้รหิำร 
(BI) สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ 
อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ระบบ 300,000.00    P
 ขัน้ตอนที ่3: ระหวำ่งจัดท ำรำยละเอยีดขอบเขตของงำน 
(TOR)

 ขัน้ตอนที ่3: ระหวำ่งจัดท ำรำยละเอยีดขอบเขตของงำน 
(TOR)

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110348

ตูก้ระจกบำนเลือ่น ส ำหรับใสเ่ครือ่งแตง่กำย 
คณะศลิปศกึษำ แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขต
พระนคร กรงุเทพมหำนคร

2 ตู ้ 10,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110508
เกำ้อีไ้ม ้คณะศลิปศกึษำ แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

10 ตัว 18,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110887
เกำ้อีย้ำว คณะศลิปศกึษำ แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

10 ตัว 15,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110991
เกำ้อีส้ ำนักงำน คณะศลิปศกึษำ แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

10 ตัว 35,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110506

เครือ่งดดูฝุ่ น ขนำด 15 ลติร คณะศลิปศกึษำ 
แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

1 เครือ่ง 13,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110507

ชดุโซฟำรับแขก พรอ้มโตะ๊กลำง คณะศลิปศกึษำ
 แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

3 ชดุ 60,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110347

ชดุโตะ๊ประชมุพรอ้มเกำ้อี ้ตัวโอขำเหล็ก 10-12 

ทีน่ั่ง คณะศลิปศกึษำ แขวงพระบรมมหำรำชวัง 
เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

1 ชดุ 40,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110349
ชดุรับแขกไม ้คณะศลิปศกึษำ แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

1 ชดุ 16,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110211
โซฟำรับแขก คณะศลิปศกึษำ แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

1 ชดุ 18,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ
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คณะศลิปศกึษำ 1800837018110770
ตูล็้อกเกอร ์18 ชอ่ง คณะศลิปศกึษำ แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

1 ตู ้ 8,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110628
ตูล็้อคเกอร ์คณะศลิปศกึษำ แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

4  ตู ้ 16,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110768
ตูใ้สร่องเทำ้ คณะศลิปศกึษำ แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

4 ตู ้ 21,800 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110509
ตูเ้หล็กแบบ 2 บำน คณะศลิปศกึษำ แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

2 ตู ้ 11,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110350
โตะ๊ประชมุ คณะศลิปศกึษำ แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

3 ตัว 8,400 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110106

โตะ๊หมูบ่ชูำ (ชดุใหญ)่ ไมส้กั คณะศลิปศกึษำ 
แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

1 ชดุ 30,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110769
โตะ๊หมูบ่ชูำ คณะศลิปศกึษำ แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

1 ชดุ 7,500 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110990

พำทชิัน้ ขนำด 200*200 ซม. คณะศลิปศกึษำ 
แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

12 ชดุ 120,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110105
โพเดยีม แทน่บรรยำย คณะศลิปศกึษำ แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

5 ตัว 45,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ใหผู้รั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110771
เครือ่งกรองน ้ำ คณะศลิปศกึษำ แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

2 เครือ่ง 40,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่8: ขออนุมัตสิัง่ซือ้
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คณะศลิปศกึษำ 1800837018110992

เครือ่งท ำน ้ำรอ้น - น ้ำเย็น แบบตอ่ทอ่ ขนำด 2 

กอ๊ก คณะศลิปศกึษำ แขวงพระบรมมหำรำชวัง 
เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

2 เครือ่ง 50,200 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่8: ขออนุมัตสิัง่ซือ้

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110629

เครือ่งซกัผำ้ แบบธรรมดำ ขนำด 15 กโิลกรัม 
คณะศลิปศกึษำ แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขต
พระนคร กรงุเทพมหำนคร

1 เครือ่ง 18,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่8: ขออนุมัตสิัง่ซือ้

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110351
ตูเ้ย็นขนำด 13 ควิบกิฟตุ คณะศลิปศกึษำ แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

5 ตู ้ 92,500 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่8: ขออนุมัตสิัง่ซือ้

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110510
เตำอบไมโครเวฟ คณะศลิปศกึษำ แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

6 เครือ่ง 57,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่8: ขออนุมัตสิัง่ซือ้

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110107

เครือ่งชัง่ แบบดจิติอล ขนำด 500 กโิลกรัม 
คณะศลิปศกึษำ แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขต
พระนคร กรงุเทพมหำนคร

1 เครือ่ง 14,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่8: ขออนุมัตสิัง่ซือ้

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110631

กระดำนไวทบ์อรด์ ขนำด 120 x 180 คณะ
ศลิปศกึษำ แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระ
นคร กรงุเทพมหำนคร

2 ตัว 11,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่8: ขออนุมัตสิัง่ซือ้

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110213

กระดำนไวทบ์อรด์ ขนำด 120 x 240  คณะ
ศลิปศกึษำ แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระ
นคร กรงุเทพมหำนคร

2 ตัว 13,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่8: ขออนุมัตสิัง่ซือ้

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110995
ตูล้ ำโพงเคลือ่นที ่คณะศลิปศกึษำ แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

6 ตัว 30,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่5: ท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110888

ไมโครโฟน Shure SM58 คณะศลิปศกึษำ 
แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

4 ตัว 16,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่5: ท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110996

ไมโครโฟน ส ำหรับกลอง Drumkit Shure คณะ
ศลิปศกึษำ แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระ
นคร กรงุเทพมหำนคร

1 ชดุ 20,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่5: ท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง
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คณะศลิปศกึษำ 1800837018110772
ตูเ้ก็บโนต้ คณะศลิปศกึษำ แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

2 ตู ้ 12,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดรำยละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110A02

เครือ่งท ำลำยเอกสำร แบบตัดตรง ท ำลำยครัง้ละ
 22-24 แผน่/ครัง้ คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

2 เครือ่ง 77,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110891

เครือ่งดดูฝุ่ น  ขนำด 15 ลติร คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

2 เครือ่ง 26,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110773

โตะ๊หมูบ่ชูำ (ชดุใหญ)่ ไมส้กั คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

2 ชดุ 60,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110633

ถังขยะใบใหญแ่บบแยกชนดิขยะ คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

36 ใบ 45,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110214
ถังขยะเล็ก คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

60 ใบ 18,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110516

ตูท้ ำน ้ำรอ้นและน ้ำเย็น คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์
แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

4 เครือ่ง 60,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110163

ตูเ้ย็น ขนำด 9 ควิบกิฟตุ คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์
แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

4 เครือ่ง 58,800 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110892
เตำรดีไอน ้ำ คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

1 เครือ่ง 25,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110890
เตำอบไมโครเวฟ  คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

4 เครือ่ง 38,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110774

หมอ้หงุขำ้ว 10 ลติรระบบไฟฟ้ำ คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

2 หมอ้ 10,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ
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คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110634

โทรทัศน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV 

ระดับควำมละเอยีดจอภำพ 1920 x 1080 พกิเซล
 ขนำด 55 นิว้ พรอ้มขำตัง้ลอ้เลือ่น คณะศลิป
นำฏดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระ
นคร กรงุเทพมหำนคร

5 เครือ่ง 110,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110355
ตูเ้ก็บยำ คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

1 ตู ้ 2,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110164
เตยีงพยำบำล คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

2 เตยีง 30,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110A03

ล ำโพงชว่ยสอนแบบลำกจงู คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

7 เครือ่ง 35,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110635
โตะ๊ปิงปอง คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

2 โตะ๊ 30,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110654

เครือ่งพมิพ ์Wifi (พมิพ ์สแกน ท ำส ำเนำ แฟกซ ์
ดว้ย PDF) คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

2 เครือ่ง 27,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ

คณะศลิปวจิติร 1800837018110224

เกำ้อีข้ำเหล็กแบบเบำะกลมไม ้ปรับขึน้ลงและ
ล็อคได ้คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

30 ตัว 51,000 P  ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง  ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง

คณะศลิปวจิติร 1800837018110188

เครือ่งพมิพ ์Multifunction ส ีแบบฉีดหมกึพรอ้ม
ตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer)  ขนำด 
A4 และA3 (คณุภำพระดับสงูส ำหรับงำน
สถำปัตยกรรมควำมละเอยีดสงูอยูน่อกมำตรฐำน
ครภัุณฑ)์ คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2 เครือ่ง 60,000 P  ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำแลว้ อยูร่ะหวำ่งจองเลย PO ใน
ระบบ GFMIS

คณะศลิปวจิติร 1800837018110918

เครือ่งพมิพ ์ตัดสตกิเกอรพ์รอ้มตดิตัง้ คณะศลิป
วจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

2 เครือ่ง 90,000 P  ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำแลว้ อยูร่ะหวำ่งจองเลย PO ใน
ระบบ GFMIS

คณะศลิปวจิติร 1800837018110242

เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์
(Ink Tank Printer) ส ำหรับกระดำษขนำด A3  

(คณุภำพระดับสงูส ำหรับงำนสถำปัตยกรรมควำม
ละเอยีดสงูอยูน่อกมำตรฐำนครภัุณฑ)์ คณะศลิป
วจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1 เครือ่ง 30,000 P  ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำแลว้ อยูร่ะหวำ่งจองเลย PO ใน
ระบบ GFMIS

คณะศลิปวจิติร 1800837018110536

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขำวด ำ ชนดิ 
Network แบบที ่1 (28 หนำ้/นำท)ี คณะศลิป
วจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

7  เครือ่ง 62,300 P  ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำแลว้ อยูร่ะหวำ่งจองเลย PO ใน
ระบบ GFMIS
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คณะศลิปวจิติร 1800837018110370

เครือ่งพมิพว์ัตถ ุ3 มติ ิ(คณุภำพระดับสงูส ำหรับ
งำนสถำปัตยกรรมควำมละเอยีดสงูอยูน่อก
มำตรฐำนครภัุณฑ)์ คณะศลิปวจิติร ต ำบล
ศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 เครือ่ง 60,000 P  ขัน้ตอนที ่5: อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำแลว้ อยูร่ะหวำ่งจองเลย PO ใน
ระบบ GFMIS

วนศ. 1800837018110377
เกำ้อีพ้นักพงิสงู วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบล
ศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

10 ตัว 55,000 P
ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งกำรตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอ
รำคำ

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ. 1800837018110036
รถเข็น วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

5 คัน 22,500 P
ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งกำรตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอ
รำคำ

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ. 1800837018110245

เครือ่งแตง่กิง่ไมต้ัดแตง่พุ่มไม ้ชนดิเครือ่งยนต ์
วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 เครือ่ง 19,000 P ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวำ่งกำรท ำรำยงำนผลกำรเสนอรำคำ ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ. 1800837018110244

บันไดตดิลอ้ 15 ขัน้ รุน่ พับเก็บไมไ่ด ้วทิยำลัย
นำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม

2 ตัว 120,000 P
ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งกำรตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอ
รำคำ

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ. 1800837018110038

จอ LED TV ระบบทัชสกรนี ขนำด 65 นิว้พรอ้ม
อปุกรณ์ วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ 
อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2 ชดุ 496,500 P
ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งกำรตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอ
รำคำ

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ. 1800837018110378

ชดุล ำโพงคอลัมนพ์รอ้มแอมป์ขยำย 2,000 วัตต ์
วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 94,200 P
ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งกำรตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอ
รำคำ

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ. 1800837018110037

เลเซอรโ์ปรเจ็คเตอร ์6000 Ansi พรอ้มงำนตดิตัง้
 วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 499,000 P
ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งกำรตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอ
รำคำ

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ. 1800837018110727

ตูจั้ดเก็บเครือ่งดนตร ีแบบบวิอนิ ขนำด 
60x750x280 ซม. วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบล
ศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ตู ้ 267,500 P ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวำ่งกำรท ำรำยงำนผลกำรเสนอรำคำ ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ. 1800837018110384

สทูสำกลส ำหรับกำรแสดง วทิยำลัยนำฏศลิป 
ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

30 ตัว 60,000 P
ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งกำรตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอ
รำคำ

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ. 1800837018110A17

เครือ่งส ำรองไฟ ขนำด 2kVA วทิยำลัยนำฏศลิป
 ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

2 เครือ่ง 24,000 P
ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งกำรตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอ
รำคำ

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ. 1800837018110919

เครือ่งส ำรองไฟ ขนำด 800VA วทิยำลัยนำฏ
ศลิป ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

20 เครือ่ง 50,000 P
ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งกำรตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอ
รำคำ

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ. 1800837018110905

เครือ่งท ำลำยเอกสำร แบบตัดตรง ท ำลำยครัง้ละ
 10 แผน่ วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ 
อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 เครือ่ง 20,000 P ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวำ่งกำรท ำรำยงำนผลกำรเสนอรำคำ ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่
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ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 
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วนศ. 1800837018110176

ตูบ้ำนเลือ่นกระจกทรงสงู ขนำด 
121.8X53.4X183 ซม. วทิยำลัยนำฏศลิป 
ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

4 ตู ้ 36,000 P ขัน้ตอนที ่7: อยูร่ะหวำ่งกำรท ำรำยงำนผลกำรเสนอรำคำ ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ. 1800837018110A08
เครือ่งฉำยภำพ 3 มติ ิวทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบล
ศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 เครือ่ง 20,000 P
ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งกำรตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอ
รำคำ

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110869

ฆอ้งวงเล็ก(แกะลวดลำยลงรักปิดทอง)+ลกูฆอ้ง
ลงหนิ(หลอ่) วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่ต ำบล
หำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 วง 48,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่10: ลงนำมสญัญำแลว้ อยูร่ะหวำ่งจองเงนิในระบบ
 GFMIS

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110868

ฆอ้งวงเล็ก(โขนไมส้กั)+ลกูฆอ้งทองเหลอืงลงหนิ
(หลอ่) วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่ต ำบลหำยยำ
 อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 วง 24,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่10: ลงนำมสญัญำแลว้ อยูร่ะหวำ่งจองเงนิในระบบ
 GFMIS

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110389

ฆอ้งวงใหญ(่แกะลวดลำยลงรักปิดทอง)+ลกูฆอ้ง
ลงหนิ(หลอ่) วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่ต ำบล
หำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 วง 48,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่10: ลงนำมสญัญำแลว้ อยูร่ะหวำ่งจองเงนิในระบบ
 GFMIS

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110008

ฆอ้งวงใหญ(่โขนไมส้กั)+ลกูฆอ้งทองเหลอืงลง
หนิ(หลอ่) วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่ต ำบล
หำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 วง 24,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่10: ลงนำมสญัญำแลว้ อยูร่ะหวำ่งจองเงนิในระบบ
 GFMIS

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110730

ซอดว้งไมช้งิชัน วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่
ต ำบลหำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด
เชยีงใหม่

2 คัน 10,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่10: ลงนำมสญัญำแลว้ อยูร่ะหวำ่งจองเงนิในระบบ
 GFMIS

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110729

ซอสำมสำยเพยีงออไมม้ะเกลอื วทิยำลัยนำฏ
ศลิปเชยีงใหม ่ต ำบลหำยยำ อ ำเภอเมอืง
เชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 คัน 35,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่10: ลงนำมสญัญำแลว้ อยูร่ะหวำ่งจองเงนิในระบบ
 GFMIS

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110251
ซออูไ้มช้งิชัน วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่ต ำบล
หำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

4 คัน 32,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่10: ลงนำมสญัญำแลว้ อยูร่ะหวำ่งจองเงนิในระบบ
 GFMIS

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110390

ตะโพนไทยเทำ้แกะสลักลำยลงรักปิดทอง 
วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่ต ำบลหำยยำ อ ำเภอ
เมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ลกู 12,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่10: ลงนำมสญัญำแลว้ อยูร่ะหวำ่งจองเงนิในระบบ
 GFMIS

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110253

ระนำดทุม้รำงแกะลวดลำยลงรักปิดทอง+ผนืไม ้
ไผ(่คัดพเิศษ) วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่
ต ำบลหำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด
เชยีงใหม่

1 รำง 65,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่10: ลงนำมสญัญำแลว้ อยูร่ะหวำ่งจองเงนิในระบบ
 GFMIS

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110252

ระนำดทุม้รำงไมส้กั+ผนืไมไ้ผ ่วทิยำลัยนำฏศลิป
เชยีงใหม ่ต ำบลหำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่
จังหวัดเชยีงใหม่

2 รำง 42,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่10: ลงนำมสญัญำแลว้ อยูร่ะหวำ่งจองเงนิในระบบ
 GFMIS
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110419

ระนำดเอกรำงไมส้กั+ผนืไมช้งิชัน วทิยำลัยนำฏ
ศลิปเชยีงใหม ่ต ำบลหำยยำ อ ำเภอเมอืง
เชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

2 รำง 48,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่10: ลงนำมสญัญำแลว้ อยูร่ะหวำ่งจองเงนิในระบบ
 GFMIS

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110613

เกำ้อีค้อมพวิเตอรส์ ำหรับนักเรยีน วทิยำลัยนำฏ
ศลิปนครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

10 ตัว 8,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110014

เครือ่งปรับอำกำศ  แบบแยกสว่น แบบตัง้พืน้หรอื
แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนำด 13,000 บทียีู
 วทิยำลัยนำฏศลิปนครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื 
อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช จังหวัด
นครศรธีรรมรำช

1 เครือ่ง 30,100 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110872

เครือ่งปรับอำกำศ  แบบแยกสว่น แบบตัง้พืน้หรอื
แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนำด 36,000 บทียีู
 วทิยำลัยนำฏศลิปนครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื 
อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช จังหวัด
นครศรธีรรมรำช

5 เครือ่ง 277,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110738

โซฟำหลยุส ์วทิยำลัยนำฏศลิปนครศรธีรรมรำช 
ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช 
จังหวัดนครศรธีรรมรำช

2 ชดุ 162,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110615

ตูเ้หล็กเก็บเอกสำร 2 บำน กวำ้ง 91.5 cm. ลกึ 
45.7 cm. สงู 183 cm. วทิยำลัยนำฏศลิป
นครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

3 ตู ้ 15,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110257

โตะ๊คอมพวิเตอรส์ ำเร็จรปู วทิยำลัยนำฏศลิป
นครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

10 ตัว 39,500 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110614

บอรด์จัดนทิรรศกำร ขนำด 70x150 cm. พืน้ชำน
ออ้ย ก ำมะหยี ่วทิยำลัยนำฏศลิปนครศรธีรรมรำช
 ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช 
จังหวัดนครศรธีรรมรำช

5 บอรด์ 40,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110426

TV Touch Screen ขนำด 65 นิว้ วทิยำลัยนำฏ
ศลิปนครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

1 เครือ่ง 190,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110425

เครือ่งฉำยภำพ 3 มติ ิ วทิยำลัยนำฏศลิป
นครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

1 เครือ่ง 20,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110427

โทรทัศน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV 

ระดับควำมละเอยีดจอภำพ 1920 x 1080 พกิเซล
 ขนำด 55 นิว้ วทิยำลัยนำฏศลิปนครศรธีรรมรำช
 ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช 
จังหวัดนครศรธีรรมรำช

2 เครือ่ง 36,400 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)
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วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110874

กบไฟฟ้ำพรอ้มอปุกรณ์ วทิยำลัยนำฏศลิป
นครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

1 ตัว 5,500 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110258

เครือ่งขัดกระดำษทรำย วทิยำลัยนำฏศลิป
นครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

1 ตัว 3,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110873

ชดุโตะ๊เลือ่ยวงเดอืนพรอ้มดดูฝุ่ น วทิยำลัยนำฏ
ศลิปนครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

1 ชดุ 5,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110015

ตูเ้ชือ่มอเนกประสงค ์พรอ้มอปุกรณ์ วทิยำลัย
นำฏศลิปนครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอ
เมอืงนครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

1 ชดุ 3,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110733

เลือ่ยฉลแุทน่ วทิยำลัยนำฏศลิปนครศรธีรรมรำช
 ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช 
จังหวัดนครศรธีรรมรำช

1 ชดุ 3,500 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110050

สวำ่นแทน่ วทิยำลัยนำฏศลิปนครศรธีรรมรำช 
ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช 
จังหวัดนครศรธีรรมรำช

1 ชดุ 3,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110261

เกำ้อีก้รรมกำรวอลเลย่บ์อล วทิยำลัยนำฏศลิป
นครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

1 ตัว 9,500 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110016

คำนบำลเ์บล และดัมเบลปรับน ้ำหนักได ้
วทิยำลัยนำฏศลิปนครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื 
อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช จังหวัด
นครศรธีรรมรำช

2 คู่ 6,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110616

เครือ่งออกก ำลังกำย ชดุมำ้นอนยกน ้ำหนัก
อเนกประสงค ์วทิยำลัยนำฏศลิปนครศรธีรรมรำช
 ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช 
จังหวัดนครศรธีรรมรำช

1 ชดุ 22,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110259

โตะ๊เทเบลิเทนนสิ วทิยำลัยนำฏศลิป
นครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

4 โตะ๊ 20,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110260

เครือ่งชัง่น ้ำหนัก วทิยำลัยนำฏศลิป
นครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

1 เครือ่ง 5,600 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110428

เบำะยมินำสตกิอดัฟองน ้ำ 1.2 x 2 วทิยำลัยนำฏ
ศลิปนครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

4 หลัง 18,800 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110394

เสำแบดมนิตัน วทิยำลัยนำฏศลิปนครศรธีรรมรำช
 ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช 
จังหวัดนครศรธีรรมรำช

1 คู่ 23,800 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110734

เสำวอลเลย่บ์อล วทิยำลัยนำฏศลิป
นครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

1 คู่ 20,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110876

เกำ้อีส้นำมอลัลอยด ์วทิยำลัยนำฏศลิป
นครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

4 ตัว 35,200 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110208

ป้ำยบอกทำง วทิยำลัยนำฏศลิปนครศรธีรรมรำช 
ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช 
จังหวัดนครศรธีรรมรำช

1 ชดุ 30,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110268

เครือ่งปรับอำกำศ  แบบแยกสว่น แบบตัง้พืน้หรอื
แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนำด 24,000 บทียีู
 วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบลบำงแกว้ 
อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

2 เครือ่ง 86,800 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่5: ท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110108

ตูบ้ำนเลือ่นกระจก พรอ้มฐำนรอง วทิยำลัยนำฏ
ศลิปอำ่งทอง ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง
 จังหวัดอำ่งทอง

5 หลัง 27,500 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่5: ท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110434

ตูบ้ำนเลือ่นทบึ วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง 
ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง จังหวัด
อำ่งทอง

5 หลัง 27,500 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่5: ท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110435

โทรทัศน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV  

ระดับควำมละเอยีดจอภำพ 3840 x 2160 พกิเซล
 ขนำด 55 นิว้ วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบล
บำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

2 เครือ่ง 106,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่5: ท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110436

เครือ่งขยำยเสยีงชว่ยสอนพรอ้มล ำโพง วทิยำลัย
นำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืง
อำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

10 เครือ่ง 60,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่5: ท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110109
ไมคล์อย วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบลบำง
แกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

12 ชดุ 17,500 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่5: ท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110177

เครือ่งปรับอำกำศแบบแยกสว่น ชนดิแขวน 
30,000 BTU (พรอ้มตดิตัง้) วทิยำลัยนำฏศลิป
รอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 
จังหวัดรอ้ยเอ็ด

7 เครือ่ง 281,400 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110667

เครือ่งมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดับ XGA ขนำด 
3,500 ANSI Lumens  วทิยำลัยนำฏศลิป
รอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 
จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 เครือ่ง 30,300 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110275

จอรับภำพ ชนดิมอเตอรไ์ฟฟ้ำ  ขนำดเสน้ทแยง
มมุ 150 นิว้ วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลใน
เมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

3 เครือ่ง 72,900 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110402

กลองแขกประกอบลำยเรซิน่หัวทำ้ย วทิยำลัย
นำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืง
รอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 คู่ 40,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 
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วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110672

กลองชดุพืน้บำ้นอสีำนพรอ้มขำตัง้ วทิยำลัยนำฏ
ศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 
จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 55,500 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110023

ขมิคำงหม ูหลักเกลยีว วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด
 ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัด
รอ้ยเอ็ด

5 ตัว 35,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110024
แคนเกำ้ วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง
 อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

4 เตำ้ 12,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110669
แคนเจ็ด วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลใน
เมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

4 เตำ้ 12,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110400

แคนแปด ขนำดใหญพ่เิศษ วทิยำลัยนำฏศลิป
รอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 
จังหวัดรอ้ยเอ็ด

4 เตำ้ 12,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110673

ฆอ้งมอญวงใหญปิ่ดทองรอ้ยเปอรเ์ซน็พรอ้มลกู
ฆอ้ง วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง 
อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 วง 129,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110446
ป่ีนอกต ำ่ วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลใน
เมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

2 เลำ 6,600 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110671

โปงลำง 7 เสยีง พรอ้มขำตัง้ท ำดว้ยไมเ้นือ้แข็ง 
วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

2 ชดุ 59,400 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110741

โปงลำง ไมม้ะหำด 7 เสยีง วทิยำลัยนำฏศลิป
รอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 
จังหวัดรอ้ยเอ็ด

3 ผนื 45,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110668

ผนืระนำดทุม้ (ชนดิพเิศษ) วทิยำลัยนำฏศลิป
รอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 
จังหวัดรอ้ยเอ็ด

4 ผนื 60,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110283

ผนืระนำดเอก (ชนดิพเิศษ) วทิยำลัยนำฏศลิป
รอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 
จังหวัดรอ้ยเอ็ด

3 ผนื 54,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110362
พณิเบสไฟฟ้ำ วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบล
ในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

2 ตัว 30,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110361
พณิไฟฟ้ำ วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลใน
เมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

2 ตัว 20,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่
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วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110284
ลกูเปิงมำง (7ลกู) วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด 
ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 18,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110025
วงมโหรอีสีำน วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบล
ในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 วง 98,400 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110444
โหวด 5 เสยีง วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบล
ในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

10 ตัว 5,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110670
โหวด 7 เสยีง วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบล
ในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

10 ตัว 7,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110545

เบำะยมินำสตกิยำงพำรำ 12x2 เมตร หนำ 6 นิว้ 
วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 เบำะ 7,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110655

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบ
ที ่1  (จอแสดงภำพขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 19 นิว้) 
วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

10 ชดุ 220,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110922

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส ำหรับงำน
ประมวลผล วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลใน
เมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

2 เครือ่ง 44,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110193

เครือ่งพมิพ ์เลเซอร ์หรอื LED ขำวด ำ ชนดิ 
Network แบบที ่1  (28 หนำ้/นำท)ี วทิยำลัย
นำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืง
รอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 เครือ่ง 8,900 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด

เครือ่งปรับอำกำศแบบแยกสว่น ชนดิแขวน 
30,000 BTU (พรอ้มตดิตัง้) วทิยำลัยนำฏศลิป
รอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 
จังหวัดรอ้ยเอ็ด

10 เครือ่ง 402,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110906

กลองหำง,กลองตุม้พรอ้มขำตัง้ วทิยำลัยนำฏ
ศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 
จังหวัดรอ้ยเอ็ด

2 ชดุ 37,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110908
ก ำพวดป่ี วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลใน
เมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

10 อนั 5,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110231
ฉำบเล็ก วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลใน
เมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 คู่ 1,200 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110229
วงป่ีพำทย ์วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลใน
เมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 วง 290,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง
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วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110525
ซออสีำน วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลใน
เมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

20 คัน 50,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110A09

โปงลำง 7 เสยีง คยี ์Am วทิยำลัยนำฏศลิป
รอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 
จังหวัดรอ้ยเอ็ด

20 ผนื 300,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110178
โปงลำง 7 เสยีง วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด 
ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

2 ชดุ 16,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110445
พณิเบสไฟฟ้ำ วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบล
ในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

3 ตัว 45,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110401
พณิไฟฟ้ำ วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลใน
เมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

5 ตัว 50,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110907

เครือ่งเสยีงสนำมชดุเล็กพรอ้มอปุกรณ์ วทิยำลัย
นำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืง
รอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

3 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110180

ชดุวงโยธวำทติ ประกอบดว้ย เสือ้สทู กำงเกง
เอีย้ม ตรำสญัำลักษณ์สถำบัน ปลอกแขน ผำ้
คลมุไหลห่รอืเอว หมวก2แบบ ตรำประดับหนำ้
หมวก พู่ขนนก รองเทำ้ วทิยำลัยนำฏศลิป
รอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 
จังหวัดรอ้ยเอ็ด

70 ชดุ 350,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110912

สแตนวำงโนต้ดนตรพีรอ้มเกำ้อี ้วทิยำลัยนำฏ
ศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 
จังหวัดรอ้ยเอ็ด

51 ชดุ 255,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6 : อยูใ่นขัน้ตอนกำรจัดหำผูรั้บจำ้ง

วนศ.สโุขทัย 1800837018110035

ผำ้มำ่น อำคำรวทิยบรกิำร วทิยำลัยนำฏศลิป
สโุขทัย ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย 
จังหวัดสโุขทัย

1 งำน 480,500 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่10:  รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.สโุขทัย 1800837018110936

เครือ่งคนละลำยพรอ้มฮอทเพลท วทิยำลัยนำฏ
ศลิปสโุขทัย ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืง
สโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

6 เครือ่ง 114,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่10:  รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.สโุขทัย 1800837018110678

เครือ่งชัง่ไฟฟ้ำส ำหรับงำนวเิครำะห ์วทิยำลัย
นำฏศลิปสโุขทัย ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืง
สโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

1 เครือ่ง 43,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่10:  รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.สโุขทัย 1800837018110937

ชดุสำธติกำรตดิคลืน่นิง่ วทิยำลัยนำฏศลิป
สโุขทัย ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย 
จังหวัดสโุขทัย

1 เครือ่ง 7,200 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่10:  รอลงนำมในสญัญำ
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(17)

วนศ.สโุขทัย 1800837018110795

เครือ่งพมิพ ์เลเซอร ์หรอื LED ขำวด ำ ชนดิ 
Network แบบที ่2 (38 หนำ้/นำท)ี วทิยำลัยนำฏ
ศลิปสโุขทัย ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืง
สโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

1 เครือ่ง 15,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่10:  รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.สโุขทัย 1800837018110A20

เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA วทิยำลัยนำฏ
ศลิปสโุขทัย ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืง
สโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

8 เครือ่ง 20,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่10:  รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110554

โตะ๊ท ำงำนไม ้3 ลิน้ชัก วทิยำลัยนำฏศลิป
กำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์
จังหวัดกำฬสนิธุ์

10 ตัว 40,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่10: อยูใ่นขัน้ตอนท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110942

กระดำนไวทบ์อรด์ วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์
ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัด
กำฬสนิธุ์

15 แผน่ 30,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่10: อยูใ่นขัน้ตอนท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110684

เกำ้อีเ้ลกเชอรไ์ม ้วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์
ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัด
กำฬสนิธุ์

150 ตัว 105,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่10: อยูใ่นขัน้ตอนท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110553

ตูเ้ก็บเอกสำร 15 ลิน้ชัก วทิยำลัยนำฏศลิป
กำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์
จังหวัดกำฬสนิธุ์

4 หลัง 20,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่10: อยูใ่นขัน้ตอนท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110552

ตูเ้ก็บเอกสำรเอนกประสงค ์วทิยำลัยนำฏศลิป
กำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์
จังหวัดกำฬสนิธุ์

9 หลัง 67,500 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่10: อยูใ่นขัน้ตอนท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110127

โตะ๊ท ำงำน ไม ้พรอ้มลิน้ชัก 2 ฝ่ัง พรอ้มเกำ้อี้
ส ำนักงำน วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบล
กำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

3 ชดุ 16,500 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่10: อยูใ่นขัน้ตอนท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110941

โตะ๊ท ำงำนพรอ้มเกำ้อี ้ วทิยำลัยนำฏศลิป
กำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์
จังหวัดกำฬสนิธุ์

3 ชดุ 15,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่10: อยูใ่นขัน้ตอนท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110128

แทน่โชวเ์อกสำรตัง้โตะ๊ A4 วทิยำลัยนำฏศลิป
กำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์
จังหวัดกำฬสนิธุ์

2 อนั 6,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่10: อยูใ่นขัน้ตอนท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110297

สแตนวำงเอกสำร ขนำด  A4 วทิยำลัยนำฏศลิป
กำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์
จังหวัดกำฬสนิธุ์

20 อนั 5,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่10: อยูใ่นขัน้ตอนท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110555

กลอ้งถำ่ยภำพดจิติอล ระบบ  เซน็เซอร ์CMOS 

ฟลูเฟรม ควำมละเอยีด 30.4 ลำ้นพกิเซล พรอ้ม
อปุกรณ์เสรมิ วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบล
กำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

1 เครือ่ง 130,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่10: อยูใ่นขัน้ตอนท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ
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วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110556

ชดุอำกำศยำนไรค้นขับส ำหรับถำ่ยภำพทำง
อำกำศ พรอ้มอปุกรณ์เสรมิ วทิยำลัยนำฏศลิป
กำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์
จังหวัดกำฬสนิธุ์

1 เครือ่ง 80,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่10: อยูใ่นขัน้ตอนท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110320
เกำ้อีพ้ลำสตกิ วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบล
วัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

200 ตัว 80,000 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110965

เครือ่งสแกนลำยนิว้มอื ชนดิบันทกึเวลำเขำ้ออก
งำน  วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่
อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 เครือ่ง 17,000 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110316

ชัน้เหล็กวำงเอกสำร แบบเหล็กฉำก วทิยำลัย
นำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืง
จันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

6 ชดุ 22,200 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110472

โตะ๊ประชมุพรอ้มเกำ้อี ้(20 ทีน่ั่ง)  วทิยำลัยนำฏ
ศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

1 ชดุ 28,900 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110824
โตะ๊หมู ่7 วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม่
 อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ชดุ 8,500 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110321
โตะ๊หมู ่9  วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัด
ใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ชดุ 16,500 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110582
บอรด์ท ำเนยีบบคุลำกร วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุี
 ต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 บอรด์ 15,000 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110073

Smart TV 60 นิว้ พรอ้มขำตัง้แบบมลีอ้เลือ่น 
วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอ
เมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 เครือ่ง 40,000 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110825

แทน่ซำรต์แบตเตอรี ่พรอ้มแบตเตอรี ่ ส ำหรับ
กลอ้งดจิติอล Sony A7 mark II  วทิยำลัยนำฏ
ศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

1 ชดุ 10,000 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.จันทบรุี 1800837018110322
ป๊ัมน ้ำ วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่
อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 เครือ่ง 16,000 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110583
ตูย้ำ วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่
อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 ตู ้ 13,000 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110706

LED par 54 x 6W (2 in 1) วทิยำลัยนำฏศลิป
จันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

22 ชดุ 58,900 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110475

DMX Distributor 1-in-6 out เครือ่งขยำย
สญัญำณ DMX  วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ี
ต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 ชดุ 8,000 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110074

LED Follw shot 440w วทิยำลัยนำฏศลิป
จันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

2 ชดุ 110,000 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110075

LED miltipar outdoor18x12w W4 in 1 

RGBW/ with rack  วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ี
ต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

32 ชดุ 156,800 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110473

LED moving head spot 300 w วทิยำลัยนำฏ
ศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

2 ชดุ 100,000 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110474

LED moving head wash Zoom 19x12 W4 in

 1 RGBW/ with rack  วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุี
 ต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

6 ชดุ 115,800 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110967

LED multipar indoor 18x12w วทิยำลัยนำฏ
ศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

24 ชดุ 90,000 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่
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วนศ.จันทบรุี 1800837018110154

LED strobe wash 1000 w วทิยำลัยนำฏศลิป
จันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

4 ชดุ 54,000 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110323

Lighting console Quartz  วทิยำลัยนำฏศลิป
จันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

1 ชดุ 53,500 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110826

Moving head beam 350 w with rack  

วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอ
เมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

4 ชดุ 107,000 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110707

Rain cover (moving head) แผน่กนัฝนไฟมฟูวืง่
เฮ็ดแบบแขวน วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบล
วัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

10 ชดุ 8,000 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110585

เครือ่งขยำยเสยีงเคลือ่นที ่วทิยำลัยนำฏศลิป
จันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

3 เครือ่ง 16,500 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110823
ระบบไมคป์ระชมุ วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ี
ต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ชดุ 100,000 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110827

ระบบสำยสญัญำณ/สำยไฟ วทิยำลัยนำฏศลิป
จันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

1 ชดุ 50,000 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110584
ไวเลสไมค ์วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัด
ใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

4 ชดุ 21,600 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110476

ถังน ้ำ แบบไฟเบอรก์ลำส ขนำดควำมจ ุ2,500 

ลติร วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่
อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

4 ถัง 18,600 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110968
พัดลมไอน ้ำ วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัด
ใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

10 ตัว 175,900 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110828
สวำ่นไฟฟ้ำ วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัด
ใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 ตัว 4,100 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110832

กลองยำวขนำด 8 - 9  นิว้ วทิยำลัยนำฏศลิป
จันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

50 ใบ 50,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ
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ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ
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(17)

วนศ.จันทบรุี 1800837018110327

รำงระนำดทุม้เหล็กไมม้ะรดิประกอบไมพุ้ด 
วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอ
เมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 รำง 60,000 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110080

รำงระนำดเอกเหล็กไมม้ะรดิประกอบไมพุ้ด 
วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอ
เมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 รำง 55,000 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110971

เต็นทล์กูเสอื แบบ 10 คน วทิยำลัยนำฏศลิป
จันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

10 หลัง 60,000 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.พัทลงุ 1800837018110083

ตูจั้ดเก็บวัสดแุละแฟ้มเอกสำร วทิยำลัยนำฏศลิป
พัทลงุ ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ 
จังหวัดพัทลงุ

1 ตู ้ 15,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหม้ำเสนอรำคำ

วนศ.พัทลงุ 1800837018110084

เครือ่งท ำน ้ำรอ้น-น ้ำเย็น วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ
 ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัด
พัทลงุ

1  เครือ่ง 6,800 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่9: ประกำศผลผูช้นะในกำรเสนอรำคำ

วนศ.พัทลงุ 1800837018110158

โทรทัศน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV 

ระดับควำมละเอยีดจอภำพ 1920 x 1080 พกิเซล
 ขนำด 55 นิว้ พรอ้มขำแขวนทวี ีแบบตดิผนัง 
วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบลควนมะพรำ้ว 
อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

1 เครือ่ง 28,500 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่9: ประกำศผลผูช้นะในกำรเสนอรำคำ

วนศ.พัทลงุ 1800837018110330

ป้ำยโครงเหล็ก ขนำด 2.4 x 3.60 มเีสำ 4 นิว้ สงู
 1.50 ม. ปตูำขำ่ยพรอ้มตดิตัง้ วทิยำลัยนำฏ
ศลิปพัทลงุ ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ
 จังหวัดพัทลงุ

1 ชดุ 17,500 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่9: ประกำศผลผูช้นะในกำรเสนอรำคำ

วนศ.พัทลงุ 1800837018110331

เครือ่งวัดควำมดันโลหติและชพีจรอตัโนมัต ิ
วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบลควนมะพรำ้ว 
อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

1 เครือ่ง 3,900 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่9: ประกำศผลผูช้นะในกำรเสนอรำคำ

วนศ.พัทลงุ 1800837018110159

เครือ่งวัดอณุภมูดิำ้นหนำ้ผำก ระบบ Infrared 

วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบลควนมะพรำ้ว 
อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

1 เครือ่ง 2,100 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่9: ประกำศผลผูช้นะในกำรเสนอรำคำ

วนศ.พัทลงุ 1800837018110833

เปลสนำม (ขนำด 220 x 52 x 14 ซม.) น ้ำหนัก 
5.49 กก. วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบลควน
มะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

1 ชดุ 2,200 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่9: ประกำศผลผูช้นะในกำรเสนอรำคำ

วนศ.พัทลงุ 1800837018110973
กรับพวง วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบลควน
มะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

5 อนั 5,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: รอลงนำมในสญัญำ
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วนศ.พัทลงุ 1800837018110972
กลองชำตร ีวทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบลควน
มะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

1 คู่ 12,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.พัทลงุ 1800837018110482
ขลุย่เพยีงออ วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบล
ควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

3 เลำ 4,800 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.พัทลงุ 1800837018110590
ขลุย่หลบิ วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบลควน
มะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

3 เลำ 4,800 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.พัทลงุ 1800837018110483

เครือ่งจังหวะไทย วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ 
ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัด
พัทลงุ

5 ตัว 20,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.พัทลงุ 1800837018110715
ฆอ้งหุย่ วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบลควน
มะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

1 ชดุ 6,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.พัทลงุ 1800837018110160
ป่ีชวำ วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบลควน
มะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

3 เลำ 9,900 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.พัทลงุ 1800837018110714
ป่ีนอก วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบลควน
มะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

2 เลำ 6,600 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.พัทลงุ 1800837018110481
ป่ีใน วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบลควนมะพรำ้ว
 อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

5 เลำ 16,500 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.พัทลงุ 1800837018110834
ป่ีมอญ วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบลควน
มะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

3 เลำ 15,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.พัทลงุ 1800837018110974

ระนำดทุม้แกะลำยลงรักปิดทอง วทิยำลัยนำฏ
ศลิปพัทลงุ ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ
 จังหวัดพัทลงุ

1 รำง 55,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.พัทลงุ 1800837018110591

ระนำดเอกแกะลำยลงรักปิดทอง วทิยำลัยนำฏ
ศลิปพัทลงุ ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ
 จังหวัดพัทลงุ

1 รำง 55,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.พัทลงุ 1800837018110835

อปุกรณ์เทยีบเสยีงเครือ่งดนตร ีวทิยำลัยนำฏ
ศลิปพัทลงุ ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ
 จังหวัดพัทลงุ

1 ตัว 3,500 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่8: ขออนุมัตสิัง่ซือ้สัง่จำ้ง

วนศ.พัทลงุ 1800837018110081
กรวยจรำจร วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบลควน
มะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

20 กรวย 5,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่8: ขออนุมัตสิัง่ซือ้สัง่จำ้ง
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วนศ.พัทลงุ 1800837018110713
ป้ำยไฟ 2 ระบบ วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบล
ควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

1 ป้ำย 9,500 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่8: ขออนุมัตสิัง่ซือ้สัง่จำ้ง

วนศ.พัทลงุ 1800837018110329
ผงกัน้จรำจร วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบลควน
มะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

5 แผง 10,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่8: ขออนุมัตสิัง่ซือ้สัง่จำ้ง

วนศ.พัทลงุ 1800837018110589

เสือ้กั๊กสะทอ้นแสง วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ 
ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัด
พัทลงุ

10 ตัว 3,500 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่8: ขออนุมัตสิัง่ซือ้สัง่จำ้ง

วนศ.พัทลงุ 1800837018110798

กลอ้งวงจรปิดพรอ้มอปุกรณ์และตดิตัง้ วทิยำลัย
นำฏศลิปพัทลงุ ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืง
พัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

3 ชดุ 147,900 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.พัทลงุ 1800837018110797

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบ
ที ่2 (จอแสดงภำพขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 19 นิว้) 
วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบลควนมะพรำ้ว 
อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

3 เครือ่ง 90,000           P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่8: ขออนุมัตสิัง่ซือ้สัง่จำ้ง

วนศ.พัทลงุ 1800837018110373

เครือ่งพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ส ี
 วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบลควนมะพรำ้ว 
อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

1 เครือ่ง 15,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่8: ขออนุมัตสิัง่ซือ้สัง่จำ้ง

วนศ.พัทลงุ 1800837018110A26

เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์
(Ink Tank Printer) วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ 
ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัด
พัทลงุ

1 เครือ่ง 4,300 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่8: ขออนุมัตสิัง่ซือ้สัง่จำ้ง

วนศ.พัทลงุ 1800837018110A25

เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA วทิยำลัยนำฏ
ศลิปพัทลงุ ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ
 จังหวัดพัทลงุ

4 เครือ่ง 23,200 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่8: ขออนุมัตสิัง่ซือ้สัง่จำ้ง

วนศ.พัทลงุ 1800837018110A24

เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA วทิยำลัยนำฏ
ศลิปพัทลงุ ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ
 จังหวัดพัทลงุ

3 เครือ่ง 7,500             P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่8: ขออนุมัตสิัง่ซือ้สัง่จำ้ง

วนศ.พัทลงุ 1800837018110658

สแกนเนอร ์ส ำหรับงำนเก็บเอกสำรระดับ
ศนูยบ์รกิำร แบบที ่3 วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ 
ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัด
พัทลงุ

1  เครือ่ง 36,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่8: ขออนุมัตสิัง่ซือ้สัง่จำ้ง

วนศ.นครรำชสมีำ 1800837018110A28

ตูบ้ำนเลือ่น ขนำด 5 ฟตุ วทิยำลัยนำฏศลิป
นครรำชสมีำ ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมอืง
นครรำชสมีำ จังหวัดนครรำชสมีำ

3 ตู ้ 24,000

P ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบใน TOR

วนศ.นครรำชสมีำ 1800837018110A29

ตูโ้ชวไ์ม ้10 บำน วทิยำลัยนำฏศลิปนครรำชสมีำ
 ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ 
จังหวัดนครรำชสมีำ

3 ตู ้ 36,000

P ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบใน TOR

วนศ.นครรำชสมีำ 1800837018110490

ตูเ้ก็บเอกสำรเอนกประสงค ์วทิยำลัยนำฏศลิป
นครรำชสมีำ ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมอืง
นครรำชสมีำ จังหวัดนครรำชสมีำ

3 ตู ้ 27,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบใน TOR

ขออนุมัตเิปลีย่นแปลงรำยกำร
มำจำก ตูเ้ก็บแขวนเสือ้ผำ้
(เครือ่งแตง่กำยพืน้บำ้น)  

เนือ่งจำกครภัุณฑต์ำม
คณุลักษณะเดมิรำคำคอ่นขำ้ง
สงูและไมคุ่ม้คำ่ตอ่กำรใชง้ำน
และงบประมำณ
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วชศ. 1800837018110983
ตูเ้หล็ก 15 ลิน้ชัก วทิยำลัยชำ่งศลิป แขวง
ลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรงุเทพมหำนคร

4 ตู ้ 20,400 P ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ

วชศ. 1800837018110498
ตูเ้หล็กบำนเลือ่นกระจก วทิยำลัยชำ่งศลิป แขวง
ลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรงุเทพมหำนคร

10 ตู ้ 33,000 P ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ

วชศ. 1800837018110760
ตูเ้หล็กบำนเลือ่นทบึ วทิยำลัยชำ่งศลิป แขวง
ลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรงุเทพมหำนคร

10 ตู ้ 35,000 P ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ

วชศ. 1800837018110848
เกำ้อีเ้ลคเชอร ์วทิยำลัยชำ่งศลิป แขวง
ลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรงุเทพมหำนคร

240 ตัว 216,000 P ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ

วชศ. 1800837018110619

ชดุเครือ่งฉำยภำพ 3 มติ ิพรอ้มจอรับภำพ 
วทิยำลัยชำ่งศลิป แขวงลำดกระบัง เขต
ลำดกระบัง กรงุเทพมหำนคร

3 ชดุ 100,500 P ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ

วชศ. 1800837018110202

โตะ๊เกำ้อีนั้กเรยีนไมย้ำงพำรำขำเหล็ก วทิยำลัย
ชำ่งศลิป แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง 
กรงุเทพมหำนคร

150 ชดุ 210,000 P ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ

วชศ. 1800837018110620

เครือ่งชัง่น ้ำหนัก แบบดจิติอลพรอ้มทีว่ัดสว่นสงู 
วทิยำลัยชำ่งศลิป แขวงลำดกระบัง เขต
ลำดกระบัง กรงุเทพมหำนคร

1 เครือ่ง 20,000 P ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ

วชศ. 1800837018110659

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบ
ที ่2 (จอแสดงภำพขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 19 นิว้) 
วทิยำลัยชำ่งศลิป แขวงลำดกระบัง เขต
ลำดกระบัง กรงุเทพมหำนคร

5 เครือ่ง 150,000 P ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ

วชศ. 1800837018110543

เครือ่งพมิพ ์เลเซอร ์หรอื LED ขำวด ำ ชนดิ 
Network แบบที ่2 (38 หนำ้/นำท)ี วทิยำลัยชำ่ง
ศลิป แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง 
กรงุเทพมหำนคร

7 เครือ่ง 105,000 P ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ

วชศ. 1800837018110A27

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ส ีชนดิ Network 

แบบที ่2 (27 หนำ้/นำท)ี  วทิยำลัยชำ่งศลิป 
แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรงุเทพมหำนคร

2 เครือ่ง 54,000 P ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ

วชศ. 1800837018110660
ชดุกลอ้งวงจรปิดพรอ้มตดิตัง้ วทิยำลัยชำ่งศลิป 
แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรงุเทพมหำนคร

2 ชดุ 200,000 P ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ ขัน้ตอนที ่6: ตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ



 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
     5.4 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรยีมการจัดซือ้จัดจ้างงบลงทนุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (ขอ้มลูการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563) 
        5.4.1 ติดตามความก้าวหนา้ในการเตรยีมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทนุรายการครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
 ก. ครุภัณฑท์ี่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS  
   - วิธ ีE-bidding 
 
 
 



สรุปขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
ครุภัณฑ์ (วิธี E-Bidding) 

1. ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
2. กำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)   
3. อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) 
4. ขอความเห็นชอบใน TOR 
5. ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 
6. ร่างประกาศเชิญชวน 
7. วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน (ข้ึนอยู่กับวงเงิน) 
8. ทำประกาศเชิญชวน 
9. เสนอราคาในระบบ 
10. พิจารณาผลการเสนอราคา 
11. รายงานผลการพิจารณา 
12. ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
13. ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา 
14. รออุทธรณ์ 7 วันทำการ 
15. ทำสัญญา/รอลงนามในสัญญา 

หมายเหตุ ขั้นตอน 1-3 เป็นขั้นตอนของการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
 



หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)

รหสังบประมาณใน

ระบบ GFMIS (5) •
รายการงบลงทนุ •(6)

จ
 า
น
ว
น

 (
7
) 

 ‘

ห
น
ว่
ย
น
บั

 (
8
) 

 ’

 งบประมาฯ

ตามพรบงบ

ประมาณ 

(บาท) (9)

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

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

 1800837018120017

พัฒนำระบบ Office Automation ( Assignment,

 Tracking information) สถำบันบัณฑติพัฒน
ศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

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

 ขัน้ตอนที ่3: ระหวำ่งจัดท ำรำยละเอยีดขอบเขตของงำน 
(TOR)

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

 1800837018120001

พัฒนำระบบทะเบยีนและประมวลผลระดับ
บัณฑติศกึษำ สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบล
ศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ระบบ 6,000,000 P
 ขัน้ตอนที ่3: ระหวำ่งจัดท ำรำยละเอยีดขอบเขตของงำน 
(TOR)

 ขัน้ตอนที ่8: ท ำประกำศเชญิชวน

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

 1800837018120013

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

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

 ขัน้ตอนที ่3: ระหวำ่งจัดท ำรำยละเอยีดขอบเขตของงำน 
(TOR)

แกไ้ขจ ำนวนเงนิงบประมำณ 
(ปรับลด)

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

 1800837018120003

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

1 ระบบ 1,222,700 P
 ขัน้ตอนที ่3: ระหวำ่งจัดท ำรำยละเอยีดขอบเขตของงำน 
(TOR)

 ขัน้ตอนที ่13: ประกำศผูช้นะในกำรเสนอรำคำ

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

 1800837018120015

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

แหง่ ,และโครงกำรบันฑติศกึษำ) สถำบันบัณฑติ
พัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม

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

 ขัน้ตอนที ่3: ระหวำ่งจัดท ำรำยละเอยีดขอบเขตของงำน 
(TOR)

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

 1800837018120008

ระบบทะเบยีนและประมวลผลระดับพืน้ฐำน และ
ระดับอำชวีศกึษำ สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ 
ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

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

 ขัน้ตอนที ่3: ระหวำ่งจัดท ำรำยละเอยีดขอบเขตของงำน 
(TOR)

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

 1800837018110367

คอมพวิเตอรส์ ำนักงำน(All In One) สถำบัน
บัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 เครือ่ง 23,000 P
 ขัน้ตอนที ่9: ก ำหนดเสนอรำคำผำ่นระบบ e-GP วันที ่19 

ต.ค.63
 ขัน้ตอนที ่10: ลงนำมสญัญำแลว้

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

 1800837018110915

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบ
ที ่1 สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ 
อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

7 เครือ่ง 154,000 P
 ขัน้ตอนที ่9: ก ำหนดเสนอรำคำผำ่นระบบ e-GP วันที ่19 

ต.ค.63
 ขัน้ตอนที ่10: ลงนำมสญัญำแลว้

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

 1800837018110529

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส ำหรับงำน
ประมวลผล สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบล
ศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

5 เครือ่ง 110,000 P
 ขัน้ตอนที ่9: ก ำหนดเสนอรำคำผำ่นระบบ e-GP วันที ่19 

ต.ค.63
 ขัน้ตอนที ่10: ลงนำมสญัญำแลว้

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

 1800837018110534

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส ำหรับงำนส ำนักงำน
 สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2 เครือ่ง 32,000 P
 ขัน้ตอนที ่9: ก ำหนดเสนอรำคำผำ่นระบบ e-GP วันที ่19 

ต.ค.63
 ขัน้ตอนที ่10: ลงนำมสญัญำแลว้

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

 1800837018110793

เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่ำ่ย แบบที ่1 สถำบัน
บัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 เครือ่ง 130,000 P
 ขัน้ตอนที ่9: ก ำหนดเสนอรำคำผำ่นระบบ e-GP วันที ่19 

ต.ค.63
 ขัน้ตอนที ่10: ลงนำมสญัญำแลว้

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

 1800837018110530

เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่ำ่ย แบบที ่2 สถำบัน
บัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

2 เครือ่ง 700,000 P
 ขัน้ตอนที ่9: ก ำหนดเสนอรำคำผำ่นระบบ e-GP วันที ่19 

ต.ค.63
 ขัน้ตอนที ่10: ลงนำมสญัญำแลว้
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

 1800837018110A13

เครือ่งคอมพวิเตอรส์ ำหรับงำนประมวลผล แบบที่
 2 สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ 
อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

20 เครือ่ง 600,000 P
 ขัน้ตอนที ่9: ก ำหนดเสนอรำคำผำ่นระบบ e-GP วันที ่19 

ต.ค.63
 ขัน้ตอนที ่10: ลงนำมสญัญำแลว้

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

 1800837018110650

เครือ่งพมิพบ์ำรโ์คด๊แบบ Godex Ez1100 plus 

สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 เครือ่ง 15,000 P
 ขัน้ตอนที ่9: ก ำหนดเสนอรำคำผำ่นระบบ e-GP วันที ่19 

ต.ค.63
 ขัน้ตอนที ่10: ลงนำมสญัญำแลว้

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

 1800837018110647

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขำวด ำ ชนดิ 
Network แบบที ่1 (28 หนำ้/นำท)ี สถำบัน
บัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 เครือ่ง 8,900 P
 ขัน้ตอนที ่9: ก ำหนดเสนอรำคำผำ่นระบบ e-GP วันที ่19 

ต.ค.63
 ขัน้ตอนที ่10: ลงนำมสญัญำแลว้

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

 1800837018110648

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขำวด ำ ชนดิ 
Network แบบที ่1 (28หนำ้/นำท)ี สถำบัน
บัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 เครือ่ง 8,900 P
 ขัน้ตอนที ่9: ก ำหนดเสนอรำคำผำ่นระบบ e-GP วันที ่19 

ต.ค.63
 ขัน้ตอนที ่10: ลงนำมสญัญำแลว้

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

 1800837018110649

เครือ่งพมิพเ์ลเซอรห์รอื LED สชีนดิ Network 

แบบที ่2 สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบล
ศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 เครือ่ง 27,000 P
 ขัน้ตอนที ่9: ก ำหนดเสนอรำคำผำ่นระบบ e-GP วันที ่19 

ต.ค.63
 ขัน้ตอนที ่10: ลงนำมสญัญำแลว้

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

 1800837018110239

เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1kVA สถำบันบัณฑติ
พัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม

10 เครือ่ง 58,000 P
 ขัน้ตอนที ่9: ก ำหนดเสนอรำคำผำ่นระบบ e-GP วันที ่19 

ต.ค.63
 ขัน้ตอนที ่10: ลงนำมสญัญำแลว้

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

 1800837018110184

เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA สถำบัน
บัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

18 เครือ่ง 42,500 P
 ขัน้ตอนที ่9: ก ำหนดเสนอรำคำผำ่นระบบ e-GP วันที ่19 

ต.ค.63
 ขัน้ตอนที ่10: ลงนำมสญัญำแลว้

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

 1800837018110A15

เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA สถำบัน
บัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 เครือ่ง 2,500 P
 ขัน้ตอนที ่9: ก ำหนดเสนอรำคำผำ่นระบบ e-GP วันที ่19 

ต.ค.63
 ขัน้ตอนที ่10: ลงนำมสญัญำแลว้

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

 1800837018110916

เครือ่งแสกนหนังสอื สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ 
ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1 เครือ่ง 65,000 P
 ขัน้ตอนที ่9: ก ำหนดเสนอรำคำผำ่นระบบ e-GP วันที ่19 

ต.ค.63
 ขัน้ตอนที ่10: ลงนำมสญัญำแลว้

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

 1800837018110240

เครือ่งอำ่นบำรโ์คด๊แบบ 1D/2D สถำบันบัณฑติ
พัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม

2 เครือ่ง 20,000 P
 ขัน้ตอนที ่9: ก ำหนดเสนอรำคำผำ่นระบบ e-GP วันที ่19 

ต.ค.63
 ขัน้ตอนที ่10: ลงนำมสญัญำแลว้

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

 1800837018110185

ชดุโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำน (Office) ทีม่ี
ลขิสทิธิถ์กูตอ้งตำมกฎหมำย สถำบันบัณฑติ
พัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม

44 ชดุ 500,000 P
 ขัน้ตอนที ่9: ก ำหนดเสนอรำคำผำ่นระบบ e-GP วันที ่19 

ต.ค.63
 ขัน้ตอนที ่10: ลงนำมสญัญำแลว้

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

 1800837018110238

ชดุโปรแกรมระบบปฏบัิตกิำรส ำหรับเครือ่ง
คอมพวิเตอรแ์ละเครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 
แบบสทิธกิำรใชง้ำนประเภทตดิตัง้มำจำกโรงงำน 
(OEM) ทีม่ลีขิสทิธิถ์กูตอ้งตำมกฎหมำย สถำบัน
บัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

22 ชดุ 83,600 P
 ขัน้ตอนที ่9: ก ำหนดเสนอรำคำผำ่นระบบ e-GP วันที ่19 

ต.ค.63
 ขัน้ตอนที ่10: ลงนำมสญัญำแลว้
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

 1800837018110A14

ชดุโปรแกรมระบบปฏบัิตกิำรส ำหรับเครือ่ง
คอมพวิเตอรแ์มข่ำ่ย (Server) ส ำหรับรองรับ
หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไมน่อ้ยกวำ่ 16 

แกนหลัก (16 core) ทีม่ลีขิสทิธิถ์กูตอ้งตำม
กฎหมำย สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบล
ศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

3 ชดุ 84,000 P
 ขัน้ตอนที ่9: ก ำหนดเสนอรำคำผำ่นระบบ e-GP วันที ่19 

ต.ค.63
 ขัน้ตอนที ่10: ลงนำมสญัญำแลว้

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

 1800837018110531

โปรแกรมป้องกนัและก ำจัดไวรัสคอมพวิเตอร ์
สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 600,000 P
 ขัน้ตอนที ่3: ระหวำ่งจัดท ำรำยละเอยีดขอบเขตของงำน 
(TOR)

 ขัน้ตอนที ่8: ประกำศเชญิชวนแลว้ ก ำหนดเสนอรำคำวันที ่
1 ธ.ค.63

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110352
กระดำนอจัฉรยิะ คณะศลิปศกึษำ แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

1 ตัว 320,000         P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดรำยละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110212

กลอ้งถำ่ยภำพ ระบบดจิติอิล  ควำมละเอยีด 20 

ลำ้นพเิซล คณะศลิปศกึษำ แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

1 ตัว 19,300 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดรำยละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110994

เครือ่งมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดับ SVGA 

ขนำด 4,500 ANSI Lumens คณะศลิปศกึษำ 
แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

5 เครือ่ง 272,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดรำยละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110511

จอรับภำพ ชนดิมอเตอรไ์ฟฟ้ำ  ขนำดเสน้ทแยง
มมุ  150 นิว้ คณะศลิปศกึษำ แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

3 จอ 72,900 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดรำยละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110512

จอรับภำพ ชนดิมอเตอรไ์ฟฟ้ำ  ขนำดเสน้ทแยง
มมุ  180 นิว้ คณะศลิปศกึษำ แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

1 จอ 35,200 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดรำยละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110993

จอรับภำพ ชนดิมอเตอรไ์ฟฟ้ำ  ขนำดเสน้ทแยง
มมุ  200 นิว้ คณะศลิปศกึษำ แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

1 จอ 45,500 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดรำยละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110630

จอรับภำพ พรอ้มขำแขวนตดิผนังขนำดเสน้
ทแยงมมุ 120 นิว้ คณะศลิปศกึษำ แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

1 จอ 6,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดรำยละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110354
ฉำกลับแล คณะศลิปศกึษำ แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

1 บำน 15,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่7: วจิำรณ์ TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน
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คณะศลิปศกึษำ 1800837018110632

ชดุบำยศรสีูข่วัญ (แบบรอ้ยเอ็ด) คณะศลิปศกึษำ
 แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

12 ชดุ 180,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่7: วจิำรณ์ TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110A01
ชดุพลำยชมุพล คณะศลิปศกึษำ แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

1 ชดุ 20,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่7: วจิำรณ์ TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110999

ชดุฟ้อนลำวดวงเดอืน (แบบ ข) ชำย 6 ชดุ หญงิ 
6 ชดุ คณะศลิปศกึษำ แขวงพระบรมมหำรำชวัง 
เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

12 ชดุ 84,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่7: วจิำรณ์ TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110889
ชดุระบ ำกรับ คณะศลิปศกึษำ แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

12 ชดุ 180,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่7: วจิำรณ์ TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110513
ชดุระบ ำกวำง คณะศลิปศกึษำ แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

6 ชดุ 33,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่7: วจิำรณ์ TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110A00

ชดุระบ ำนพรัตน ์ (แบบ ข) คณะศลิปศกึษำ 
แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

9 ชดุ 135,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่7: วจิำรณ์ TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110514
เทรดิพระ (ซดัชำตร)ี คณะศลิปศกึษำ แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

3 ศรีษะ 27,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่7: วจิำรณ์ TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110515
พลอง-ไมส้ัน้ คณะศลิปศกึษำ แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

1 ชดุ 3,200 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่7: วจิำรณ์ TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110162
อบุะ-ดอกไมทั้ด คณะศลิปศกึษำ แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

13 ชดุ 2,600 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่7: วจิำรณ์ TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110A16

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบ
ที ่1  (จอแสดงภำพขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 19 นิว้) 
คณะศลิปศกึษำ แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขต
พระนคร กรงุเทพมหำนคร

1 เครือ่ง 22,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่5: ท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110653

เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA คณะ
ศลิปศกึษำ แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระ
นคร กรงุเทพมหำนคร

22 เครือ่ง 55,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่5: ท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110652

ซอฟตแ์วรร์ะบบปฏบัิตกิำร Windows 10 Pro 64

 bit คณะศลิปศกึษำ แขวงพระบรมมหำรำชวัง 
เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

1 ลขิสทิธิ์ 3,800 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่5: ท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110917

ซอฟตแ์วรร์ะบบปฏบัิตกิำร ส ำหรับดนตร ีคณะ
ศลิปศกึษำ แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระ
นคร กรงุเทพมหำนคร

50 ลขิสทิธิ์ 1,000,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่5: ท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง

คณะศลิปศกึษำ 1800837018120006

ระบบบรหิำรจัดกำรอนิเตอรเ์นต คณะศลิปศกึษำ 
แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

1 ระบบ 3,400,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่8: ประกำศเชญิชวน

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110535

สแกนเนอรส์ ำหรับงำนเก็บเอกสำรระดับ
ศนูยบ์รกิำร แบบที ่3 คณะศลิปศกึษำ แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

1 เครือ่ง 36,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่5: ท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110356

ระบบบรหิำรงำนหอ้งสมดุ คณะศลิปนำฏดรุยิำงค์
 แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

1 ระบบ 554,500 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110894

กลอ่งกนักระแทกอยำ่งดสี ำหรับเก็บขลุย่เพยีงออ
และขลุย่หลบิ คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

1 ใบ 4,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110521

กลอ่งแล็คเก็บแคน 7 มหีหูิว้ คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

1 กลอ่ง             10,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110640

กลอ่งแล็คเก็บแคน 8 มหีหูิว้ คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

1 กลอ่ง             12,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110A05

กลอ่งแล็คเก็บแคน 9 มหีหูิว้ คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

1 กลอ่ง             15,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110777

กลอ่งแล็คเก็บแคน 7 มหีหูิว้ คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

1 กลอ่ง             10,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)
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คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110778

กลอ่งแล็คเก็บแคน 8 มหีหูิว้ คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

1 กลอ่ง             12,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110217

กลอ่งแล็คเก็บแคน 9 มหีหูิว้ คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

1 กลอ่ง             15,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110893

ขลุย่เพยีงออ ไมด้ ำดงขอบบนลำ่งทอง เกรดพ
รเีมีย่ม คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

1 เลำ 7,500 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110216

ขลุย่วำซโูครมำตคิ (คยี ์Bb)(สำมำรถใชไ้ดทั้ง้
ระบบเสยีงไทยและระบบโครมำตคิ ในเลำ
เดยีวกนั) คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

1 เลำ 6,500 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110520

ขลุย่วำซโูครมำตคิ(คยี ์C) (สำมำรถใชไ้ดทั้ง้
ระบบเสยีงไทยและระบบโครมำตคิ ในเลำ
เดยีวกนั) คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

1 เลำ 6,500 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110780

ขลุย่หลบิ ไมด้ ำดงขอบบนลำ่งทอง คณะศลิป
นำฏดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระ
นคร กรงุเทพมหำนคร

1 เลำ 7,500 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110A04

ขำตัง้กตีำร ์(มคีอรับ) คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์
แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

4 ตัว               2,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110641

ขำตัง้กตีำร ์(มคีอรับ) คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์
แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

4 ตัว               2,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110637

ขมิสำยคำงหม ู7 หยอ่ง คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์
แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

5 คู่ 47,500 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110218

เครือ่งใหจั้งหวะ Metronome คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

5 ชิน้               7,500 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)
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คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110636

เครือ่งใหจั้งหวะ Metronome คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

5 ชิน้               7,500 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110638

แคนประกอบกำรแสดง แคน 8 คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

1 ชดุ               5,500 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110639

แคนประกอบกำรแสดง แคน 9 คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

1 ชดุ               6,500 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110519

แคนประกอบกำรแสดง แคน7 คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

1 ชดุ               4,500 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110776

แคนประกอบกำรแสดง แคน 8 คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

1 ชดุ               5,500 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110215

แคนประกอบกำรแสดง แคน 9 คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

1 ชดุ               6,500 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110896

แคนประกอบกำรแสดง แคน7 คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

1 ชดุ               4,500 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110897

จนูเนอร ์เทยีบเสยีงtune คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์
แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

5 ชิน้ 9,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110775

จนูเนอร ์เทยีบเสยีงtune คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์
แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

5 ชิน้ 9,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110357
ฉิง่ลงหนิ (ป่ีพำทย)์ คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

10 คู่ 12,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110165

ซอดว้งไมม้ะเกลอืเกรดพรเีมีย่มคันทวนถมทอง
พรอ้มกลอ่งกนักระแทกอยำ่งด ีคณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

2 คัน 111,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110779

ซออูไ้มม้ะเกลอืเกรดพรเีมีย่ม
คันทวนถมทองพรอ้มกลอ่งกนักระแทกอยำ่งด ี
คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวัง 
เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

2 คัน 157,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110895

โทน – ร ำมะนำ  ไมเ้นือ้แข็งเกรดพรเีมีย่ม
พรอ้มกลอ่งกนักระแทกอยำ่งด ีคณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

1 คู่ 15,500 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110518

พณิเบสไฟฟ้ำ (พรอ้มกลอ่งแล็คเก็บพณิเบส
ไฟฟ้ำ) คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

1 ชดุ 15,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110166

พณิไฟฟ้ำ (พรอ้มกลอ่งแล็คเก็บพณิไฟฟ้ำ) คณะ
ศลิปนำฏดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขต
พระนคร กรงุเทพมหำนคร

1 ชดุ 10,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110517

พณิไฟฟ้ำ (พรอ้มกลอ่งแล็คเก็บพณิไฟฟ้ำ) คณะ
ศลิปนำฏดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขต
พระนคร กรงุเทพมหำนคร

1 ชดุ 10,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110899

ชดุตลกยกเตยีงแบบ ก ผำ้โขมพัสตร ์คณะศลิป
นำฏดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระ
นคร กรงุเทพมหำนคร

10 ชดุ 50,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110783

ชดุนำงยนืเครือ่ง แบบ ข คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์
แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

2 ชดุ 110,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110782

ชดุพญำยักษ์(ศรษีะมยีอด)รำมสรู คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

1 ชดุ 150,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110898

ชดุพระยนืเครือ่ง ผูห้ญงิ (แขนสัน้) แบบ ข คณะ
ศลิปนำฏดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขต
พระนคร กรงุเทพมหำนคร

2 ชดุ 130,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110358

นำงในรำชส ำนักแบบ ก คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์
แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

10 ชดุ 200,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110522

ลงิพญำ(ศรษีะมยีอด)หนุมำนครองเมอืงแบบ ก 
คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวัง 
เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

1 ชดุ 150,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110781

เสนำยักษ์(ศรษีะโลน้)แบบ ข คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

1 ชดุ 240,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110219

เสนำลงิและสบิแปดมงกฎุแบบ ข คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

2 ชดุ 120,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018110654

เครือ่งพมิพ ์Wifi (พมิพ ์สแกน ท ำส ำเนำ แฟกซ ์
ดว้ย PDF) คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์แขวง
พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

2 เครือ่ง 27,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ตดิตอ่ผูรั้บจำ้งใหเ้ขำ้มำเสนอรำคำ

คณะศลิปวจิติร 1800837018110900

เครือ่งฟอกอำกำศ แบบฝังใตเ้พดำน หรอื แบบ
ตดิผนัง หรอื แบบเคลือ่นยำ้ย ขนำดควำมเร็ว
ของแรงลมปรับระดับสงู 1,000 ซเีอฟเอ็ม คณะ
ศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม

10 เครือ่ง 550,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

คณะศลิปวจิติร 1800837018110170

กระดำนอจัฉรยิะพรอ้มขำตัง้ และอปุกรณ์ตดิตัง้ 
คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

5 ชดุ 1,260,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ. 1800837018110721

เครือ่งปรับอำกำศ แบบแยกสว่น แบบตัง้พืน้หรอื
แบบแขวน ขนำด 24,000 บทียี ูวทิยำลัยนำฏ
ศลิป ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

10 เครือ่ง 324,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่11: อยูร่ะหวำ่งกำรรำยงำนผลกำรพจิำรณำ

วนศ. 1800837018110376

เครือ่งปรับอำกำศ แบบแยกสว่น แบบตัง้พืน้หรอื
แบบแขวน ขนำด 30,000 บทียี ูวทิยำลัยนำฏ
ศลิป ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

10 เครือ่ง 402,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่11: อยูร่ะหวำ่งกำรรำยงำนผลกำรพจิำรณำ

วนศ. 1800837018120010

ชดุเครือ่งเสยีงอำคำรเรยีนสำมัญ วทิยำลัยนำฏ
ศลิป ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1 ระบบ 1,728,400 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดรำยละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ. 1800837018120009

ระบบแสงสวำ่ง อำคำรเรยีนสำมัญ วทิยำลัยนำฏ
ศลิป ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1 ระบบ 2,024,500 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดรำยละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ. 1800837018110246
Clash Cymbals 20” วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบล
ศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 คู่ 30,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดรำยละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR) (ครัง้ที ่2)

วนศ. 1800837018110857

Double  French  Horns วทิยำลัยนำฏศลิป 
ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1 คัน 250,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดรำยละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR) (ครัง้ที ่2)

วนศ. 1800837018110382
กระจับป่ีขนำดกลำง วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบล
ศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ตัว 30,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ. 1800837018110860
กระจับป่ีขนำดเล็ก วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบล
ศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ตัว 30,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ. 1800837018110726
กระจับป่ีขนำดใหญ ่วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบล
ศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ตัว 30,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ. 1800837018110862
กรับพวง วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ 
อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

10 อนั 10,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ. 1800837018110043
กรับเสภำ วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ 
อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

5 ส ำรับ 30,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ. 1800837018110042
กลองชำตร ีวทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ 
อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2 คู่ 24,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ. 1800837018120011

กลองทมิปำน ี ( Timpani ) วทิยำลัยนำฏศลิป 
ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1 ชดุ 1,200,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดรำยละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR) (ครัง้ที ่2)

วนศ. 1800837018110414
กลองโนรำ วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ 
อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

3 ลกู 16,500 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ. 1800837018110041
กลองยำว วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ 
อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

10 ลกู 35,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ. 1800837018110380
กลองสะบัดชัย (ใหญ)่ วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบล
ศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

3 ใบ 45,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ. 1800837018110603
ขมิผเีสือ้ประดับมกุไฟ วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบล
ศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2 ตัว 150,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ. 1800837018110602
แคนเจ็ด วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ 
อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

10 เตำ้ 40,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ. 1800837018110002
ฆอ้งคูโ่นรำ วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ 
อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 รำง 18,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ. 1800837018110383
ฉำบเล็ก วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ 
อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

10 คู่ 10,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ. 1800837018110381
ฉำบใหญ ่วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ 
อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

3 คู่ 6,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ. 1800837018110861
ฉิง่ลงหนิ วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ 
อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

10 คู่ 5,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ. 1800837018110044

ซอสำมสำยเพยีงออไมม้ะเกลอืทวนฝักมกุไฟ 
วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

2 คัน 80,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ. 1800837018110248

ซอสำมสำยหลบิไมม้ะเกลอืทวนฝักมกุไฟ 
วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

2 คัน 80,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ. 1800837018110040

แซกโซโฟน  เทนเนอร ์ ( Tenor  Saxophone )

 วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ตัว 120,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดรำยละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR) (ครัง้ที ่2)

วนศ. 1800837018110247

แซกโซโฟน  อลัโต  ( Alto  Saxophone ) 

วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ตัว 90,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดรำยละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR) (ครัง้ที ่2)

วนศ. 1800837018110856

ดับเบลิเบส (Double Bass) วทิยำลัยนำฏศลิป 
ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1 คัน 200,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดรำยละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR) (ครัง้ที ่2)

วนศ. 1800837018110600

ทรัมเป็ต บแีฟล็ต ( Bb Trumpet) วทิยำลัยนำฏ
ศลิป ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

2 คัน 160,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดรำยละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR) (ครัง้ที ่2)

วนศ. 1800837018110858
ทับโนรำ วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ 
อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 7,500 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ. 1800837018110599

ทบูำ คอนเสริต์ (Tuba concert) วทิยำลัยนำฏ
ศลิป ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1 คัน 300,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดรำยละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR) (ครัง้ที ่2)

วนศ. 1800837018110379

เทนเนอร ์ทรอมโบน คยี ์บแีฟลต Tenor  Bb/ F 

 Trombone วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ 
อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 คัน 130,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดรำยละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR) (ครัง้ที ่2)

วนศ. 1800837018110416
โทนชำตร ีวทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ 
อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2 คู่ 24,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ. 1800837018110859

เบสกตีำ้รไ์ฟฟ้ำ (Electric Bass Guitar) 

วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ตัว 60,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ. 1800837018110045
ป่ีจมุส ำรับ 5 วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ 
อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2 ชดุ 9,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ. 1800837018110725
พณิน ้ำเตำ้ วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ 
อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ตัว 4,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ. 1800837018110415
พณิโปรง่ วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ 
อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

10 ตัว 55,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ. 1800837018110722
มำรมิบำ้  ( Marimba ) วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบล
ศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ตัว 500,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดรำยละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR) (ครัง้ที ่2)

วนศ. 1800837018110723

แมนโดลนิ (ชนดิไฟฟ้ำ) วทิยำลัยนำฏศลิป 
ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1 ตัว 18,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ. 1800837018110001
ไมต้กีลอง วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ 
อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

6 คู่ 2,100 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ. 1800837018110412

ยโูฟเนยีม (Euphonium) วทิยำลัยนำฏศลิป 
ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1 คัน 300,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดรำยละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR) (ครัง้ที ่2)

วนศ. 1800837018110004

วงเครือ่งสำยไทยเครือ่งคู ่ไมม้ะเกลอืประกอบเร
ซิน่ วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 วง 250,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ. 1800837018110039

ไวบรำโฟน  ( Vibraphones ) วทิยำลัยนำฏศลิป
 ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1 รำง 400,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดรำยละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR) (ครัง้ที ่2)

วนศ. 1800837018110003
ไวโอลนี วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ 
อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ตัว 50,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ. 1800837018110413
โหมง่ วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

5 ใบ 20,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ. 1800837018110724
โหวด 5 เสยีง วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ 
อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

5 ตัว 5,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ. 1800837018110417
องักะลงุ วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ 
อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

4 ตับ 64,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ. 1800837018110601

แอ็คคอเดีย้น (ขนำดกลำง) วทิยำลัยนำฏศลิป 
ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1 ตัว 25,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่10: อยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ. 1800837018110728

ชดุไทยจติรลดำ (ชดุไทยทีใ่ชส้ ำหรับตอ้นรับพระ
รำชอำคันตกุะหรอืแขกของรัฐบำล) วทิยำลัย
นำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม

26 ชดุ 338,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่9: อยูร่ะหวำ่งกำรเสนอรำคำในระบบ

วนศ. 1800837018110388

ชดุเสนำยักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระเกต)ุ 

วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 120,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่9: อยูร่ะหวำ่งกำรเสนอรำคำในระบบ

วนศ. 1800837018110604

ชดุเสนำยักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระจันทร)์ 
วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 120,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่9: อยูร่ะหวำ่งกำรเสนอรำคำในระบบ

วนศ. 1800837018110005

ชดุเสนำยักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระ
พฤหัสบด)ี วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ 
อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 120,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่9: อยูร่ะหวำ่งกำรเสนอรำคำในระบบ

วนศ. 1800837018110605

ชดุเสนำยักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระพฆิเนศ) 

วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 120,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่9: อยูร่ะหวำ่งกำรเสนอรำคำในระบบ

วนศ. 1800837018110385

ชดุเสนำยักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระพริณุ) 

วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 120,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่9: อยูร่ะหวำ่งกำรเสนอรำคำในระบบ

วนศ. 1800837018110386

ชดุเสนำยักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระพุธ) 

วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 120,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่9: อยูร่ะหวำ่งกำรเสนอรำคำในระบบ

วนศ. 1800837018110046

ชดุเสนำยักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระไพ
ศรพณ์) วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ 
อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 120,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่9: อยูร่ะหวำ่งกำรเสนอรำคำในระบบ

วนศ. 1800837018110863

ชดุเสนำยักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระมหำชัย) 

วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 120,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่9: อยูร่ะหวำ่งกำรเสนอรำคำในระบบ

วนศ. 1800837018110249

ชดุเสนำยักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระรำห)ู 

วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 120,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่9: อยูร่ะหวำ่งกำรเสนอรำคำในระบบ

วนศ. 1800837018110250

ชดุเสนำยักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระวนิำย) 

วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 120,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่9: อยูร่ะหวำ่งกำรเสนอรำคำในระบบ

วนศ. 1800837018110387

ชดุเสนำยักษ์ (ศรีษะโลน้) แบบ ก (พระวริณุปักษ์)

 วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 120,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่9: อยูร่ะหวำ่งกำรเสนอรำคำในระบบ
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ. 1800837018120016

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนำด 1 ตัน ปรมิำตรกระบอก
สบูไมต่ ำ่กวำ่ 2,400 ซซี ี หรอืก ำลังเครือ่งยนต ์
สงูสดุไมต่ ำ่กวำ่ 110 กโิลวัตต ์ขับเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดับเบิล้แค็บ (พรอ้มโดยสำร) พรอ้มหลังคำ
รถบรรทกุ วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ 
อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 คัน 1,057,400 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งกำรรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ. 1800837018110920

กลอ้งวงจรปิดCCTV แบบ IP CAMERA อำคำร
หอพักชำยและหอพักหญงิ วทิยำลัยนำฏศลิป 
ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1 ระบบ 256,800 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดรำยละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ. 1800837018110243

กลอ้งวงจรปิดCCTV แบบ IP CAMERA อำคำร
หอสมดุและสำรสนเทศ วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบล
ศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ระบบ 294,300 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดรำยละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110607

เครือ่งโปรเจคเตอรข์นำดใหญส่ ำหรับโรงละคร 
วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่ต ำบลหำยยำ อ ำเภอ
เมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 เครือ่ง 990,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่10: พจิำรณำผลกำรประกวดรำคำอเิลคทรอนคิส ์
(e-bidding) อยูร่ะหวำ่งประกำศผูช้นะกำรเสนอรำคำ

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110047

เครือ่งมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดับ XGA ขนำด 
4,000 ANSI Lumens วทิยำลัยนำฏศลิป
เชยีงใหม ่ต ำบลหำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่
จังหวัดเชยีงใหม่

2 เครือ่ง 85,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่10: พจิำรณำผลกำรประกวดรำคำอเิลคทรอนคิส ์
(e-bidding) อยูร่ะหวำ่งประกำศผูช้นะกำรเสนอรำคำ

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110864

จอโปรเจคเตอร ์ ขนำดไมต่ ำ่กวำ่ 300 นิว้ 
วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่ต ำบลหำยยำ อ ำเภอ
เมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 280,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่10: พจิำรณำผลกำรประกวดรำคำอเิลคทรอนคิส ์
(e-bidding) อยูร่ะหวำ่งประกำศผูช้นะกำรเสนอรำคำ

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110732

ชดุคนธงยักษ์ พรอ้มศรีษะ และเครือ่งประดับ 
วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่ต ำบลหำยยำ อ ำเภอ
เมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 60,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่7 : อยูร่ะหวำ่งจัดท ำเอกสำรประกำศเชญิชวนใหม ่
(วจิำรณ์ TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน)

เนือ่งจำกมผีูเ้สนอรำคำเพยีง
รำยเดยีว

คณะกรรมกำรพจิำรณำผล
เสนอประกำศเชญิชวนใหม่

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110012

ชดุคนธงลงิ พรอ้มศรีษะ และเครือ่งประดับ 
วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่ต ำบลหำยยำ อ ำเภอ
เมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 60,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่7 : อยูร่ะหวำ่งจัดท ำเอกสำรประกำศเชญิชวนใหม ่
(วจิำรณ์ TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน)

เนือ่งจำกมผีูเ้สนอรำคำเพยีง
รำยเดยีว

คณะกรรมกำรพจิำรณำผล
เสนอประกำศเชญิชวนใหม่

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110256

ชดุชมภพูำน พรอ้มศรีษะ อำวธุ และเครือ่งประดับ
 วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่ต ำบลหำยยำ 
อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 60,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่7 : อยูร่ะหวำ่งจัดท ำเอกสำรประกำศเชญิชวนใหม ่
(วจิำรณ์ TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน)

เนือ่งจำกมผีูเ้สนอรำคำเพยีง
รำยเดยีว

คณะกรรมกำรพจิำรณำผล
เสนอประกำศเชญิชวนใหม่

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110608

ชดุทศกณัฐ ์พรอ้มศรีษะ อำวธุ และเครือ่งประดับ
 วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่ต ำบลหำยยำ 
อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 80,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่7 : อยูร่ะหวำ่งจัดท ำเอกสำรประกำศเชญิชวนใหม ่
(วจิำรณ์ TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน)

เนือ่งจำกมผีูเ้สนอรำคำเพยีง
รำยเดยีว

คณะกรรมกำรพจิำรณำผล
เสนอประกำศเชญิชวนใหม่

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110611

ชดุนลินนท ์พรอ้มศรีษะ อำวธุ และเครือ่งประดับ 
วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่ต ำบลหำยยำ อ ำเภอ
เมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 60,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่7 : อยูร่ะหวำ่งจัดท ำเอกสำรประกำศเชญิชวนใหม ่
(วจิำรณ์ TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน)

เนือ่งจำกมผีูเ้สนอรำคำเพยีง
รำยเดยีว

คณะกรรมกำรพจิำรณำผล
เสนอประกำศเชญิชวนใหม่
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110420

ชดุเปำวนำสรู พรอ้มศรีษะ อำวธุ และ
เครือ่งประดับ วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่ต ำบล
หำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 80,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่7 : อยูร่ะหวำ่งจัดท ำเอกสำรประกำศเชญิชวนใหม ่
(วจิำรณ์ TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน)

เนือ่งจำกมผีูเ้สนอรำคำเพยีง
รำยเดยีว

คณะกรรมกำรพจิำรณำผล
เสนอประกำศเชญิชวนใหม่

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110393

ชดุพระรำม พรอ้มศรีษะ อำวธุ และเครือ่งประดับ 
วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่ต ำบลหำยยำ อ ำเภอ
เมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 80,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่7 : อยูร่ะหวำ่งจัดท ำเอกสำรประกำศเชญิชวนใหม ่
(วจิำรณ์ TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน)

เนือ่งจำกมผีูเ้สนอรำคำเพยีง
รำยเดยีว

คณะกรรมกำรพจิำรณำผล
เสนอประกำศเชญิชวนใหม่

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110609

ชดุพระลักษมณ์ พรอ้มศรีษะ อำวธุ และ
เครือ่งประดับ วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่ต ำบล
หำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 80,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่7 : อยูร่ะหวำ่งจัดท ำเอกสำรประกำศเชญิชวนใหม ่
(วจิำรณ์ TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน)

เนือ่งจำกมผีูเ้สนอรำคำเพยีง
รำยเดยีว

คณะกรรมกำรพจิำรณำผล
เสนอประกำศเชญิชวนใหม่

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110049
ชดุฟ้อนเมอืง วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่ต ำบล
หำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

79 ชดุ 1,264,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่10: แจง้ลงนำมในสญัญำ ภำยใน 7 วัน
 (วันที ่25 พฤศจกิำยน 2563)

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110424

ชดุฟ้อนสำวไหม วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่
ต ำบลหำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด
เชยีงใหม่

24 ชดุ 216,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่10: แจง้ลงนำมในสญัญำ ภำยใน 7 วัน
 (วันที ่25 พฤศจกิำยน 2563)

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110870

ชดุมโหธร พรอ้มศรีษะ อำวธุ และเครือ่งประดับ 
วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่ต ำบลหำยยำ อ ำเภอ
เมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 80,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่7 : อยูร่ะหวำ่งจัดท ำเอกสำรประกำศเชญิชวนใหม ่
(วจิำรณ์ TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน)

เนือ่งจำกมผีูเ้สนอรำคำเพยีง
รำยเดยีว

คณะกรรมกำรพจิำรณำผล
เสนอประกำศเชญิชวนใหม่

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110423

ชดุมำ้ 2 ตัว พรอ้มศรีษะ และเครือ่งประดับ 
วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่ต ำบลหำยยำ อ ำเภอ
เมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 40,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่7 : อยูร่ะหวำ่งจัดท ำเอกสำรประกำศเชญิชวนใหม ่
(วจิำรณ์ TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน)

เนือ่งจำกมผีูเ้สนอรำคำเพยีง
รำยเดยีว

คณะกรรมกำรพจิำรณำผล
เสนอประกำศเชญิชวนใหม่

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110013

ชดุระบ ำกนิรรีอ่นออกมโนรำหบ์ชูำยัญ วทิยำลัย
นำฏศลิปเชยีงใหม ่ต ำบลหำยยำ อ ำเภอเมอืง
เชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

7 ชดุ 350,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่7 : อยูร่ะหวำ่งจัดท ำเอกสำรประกำศเชญิชวนใหม ่
(วจิำรณ์ TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน)

เนือ่งจำกมผีูเ้สนอรำคำเพยีง
รำยเดยีว

คณะกรรมกำรพจิำรณำผล
เสนอประกำศเชญิชวนใหม่

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110010

ชดุรำชสหี ์2 ตัว พรอ้มศรีษะ และเครือ่งประดับ 
วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่ต ำบลหำยยำ อ ำเภอ
เมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 40,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่7 : อยูร่ะหวำ่งจัดท ำเอกสำรประกำศเชญิชวนใหม ่
(วจิำรณ์ TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน)

เนือ่งจำกมผีูเ้สนอรำคำเพยีง
รำยเดยีว

คณะกรรมกำรพจิำรณำผล
เสนอประกำศเชญิชวนใหม่

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110422

ชดุสบิขนุ 10 ตัว พรอ้มศรีษะ อำวธุ และ
เครือ่งประดับ วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่ต ำบล
หำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 600,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่7 : อยูร่ะหวำ่งจัดท ำเอกสำรประกำศเชญิชวนใหม ่
(วจิำรณ์ TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน)

เนือ่งจำกมผีูเ้สนอรำคำเพยีง
รำยเดยีว

คณะกรรมกำรพจิำรณำผล
เสนอประกำศเชญิชวนใหม่

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110612

ชดุสบิแปดมงกฏุ 10 ตัว พรอ้มศรีษะ อำวธุ และ
เครือ่งประดับ วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่ต ำบล
หำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 600,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่7 : อยูร่ะหวำ่งจัดท ำเอกสำรประกำศเชญิชวนใหม ่
(วจิำรณ์ TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน)

เนือ่งจำกมผีูเ้สนอรำคำเพยีง
รำยเดยีว

คณะกรรมกำรพจิำรณำผล
เสนอประกำศเชญิชวนใหม่

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110421

ชดุสบิรถ 10 ตัว พรอ้มศรีษะ อำวธุ และ
เครือ่งประดับ วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่ต ำบล
หำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 800,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่7 : อยูร่ะหวำ่งจัดท ำเอกสำรประกำศเชญิชวนใหม ่
(วจิำรณ์ TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน)

เนือ่งจำกมผีูเ้สนอรำคำเพยีง
รำยเดยีว

คณะกรรมกำรพจิำรณำผล
เสนอประกำศเชญิชวนใหม่
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110011

ชดุสคุรพี พรอ้มศรีษะ อำวธุ และเครือ่งประดับ 
วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่ต ำบลหำยยำ อ ำเภอ
เมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 60,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่7 : อยูร่ะหวำ่งจัดท ำเอกสำรประกำศเชญิชวนใหม ่
(วจิำรณ์ TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน)

เนือ่งจำกมผีูเ้สนอรำคำเพยีง
รำยเดยีว

คณะกรรมกำรพจิำรณำผล
เสนอประกำศเชญิชวนใหม่

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110871

ชดุหนุมำน พรอ้มศรีษะ อำวธุ และเครือ่งประดับ 
วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่ต ำบลหำยยำ อ ำเภอ
เมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 60,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่7 : อยูร่ะหวำ่งจัดท ำเอกสำรประกำศเชญิชวนใหม ่
(วจิำรณ์ TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน)

เนือ่งจำกมผีูเ้สนอรำคำเพยีง
รำยเดยีว

คณะกรรมกำรพจิำรณำผล
เสนอประกำศเชญิชวนใหม่

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110610

ชดุองคต พรอ้มศรีษะ อำวธุ และเครือ่งประดับ 
วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่ต ำบลหำยยำ อ ำเภอ
เมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 60,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่7 : อยูร่ะหวำ่งจัดท ำเอกสำรประกำศเชญิชวนใหม ่
(วจิำรณ์ TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน)

เนือ่งจำกมผีูเ้สนอรำคำเพยีง
รำยเดยีว

คณะกรรมกำรพจิำรณำผล
เสนอประกำศเชญิชวนใหม่

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110048

ธงน ำทัพ ยักษ์,ลงิ วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่
ต ำบลหำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด
เชยีงใหม่

1 ชดุ 12,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่7 : อยูร่ะหวำ่งจัดท ำเอกสำรประกำศเชญิชวนใหม ่
(วจิำรณ์ TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน)

เนือ่งจำกมผีูเ้สนอรำคำเพยีง
รำยเดยีว

คณะกรรมกำรพจิำรณำผล
เสนอประกำศเชญิชวนใหม่

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018120002

รถโดยสำรขนำด 12 ทีน่ั่ง (ดเีซล) ปรมิำตร
กระบอกสบูไมต่ ำ่กวำ่ 2,400 ซซี ีหรอืก ำลัง
เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ ำ่กวำ่ 90 กโิลวัตต ์
วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่ต ำบลหำยยำ อ ำเภอ
เมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 คัน 1,364,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่13: ประกำศผูช้นะกำรเสนอรำคำ
เมือ่วันที ่18 พฤศจกิำยน 2563

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018120014

รถมนิบัิส ขนำด 21 ทีน่ั่ง วทิยำลัยนำฏศลิป
เชยีงใหม ่ต ำบลหำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่
จังหวัดเชยีงใหม่

1 คัน 2,660,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่3: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดรำยละเอยีดและคณุลักษณะ
เฉพำะของครภัุณฑ ์TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110265

กลองแขก ไมช้งิชัน คัดพเิศษ วทิยำลัยนำฏ
ศลิปนครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

2 คู่ 66,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110430

กลองตะโพนพรอ้มขำ วทิยำลัยนำฏศลิป
นครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

1 คู่ 20,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110018

กลองตะโพนพรอ้มขำประกอบไมพุ้ด วทิยำลัย
นำฏศลิปนครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอ
เมอืงนครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

1 ชดุ 55,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110429

กลองตุก๊ 3 ใบ วทิยำลัยนำฏศลิปนครศรธีรรมรำช
 ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช 
จังหวัดนครศรธีรรมรำช

2 ชดุ 33,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110875

กลองทัด วทิยำลัยนำฏศลิปนครศรธีรรมรำช 
ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช 
จังหวัดนครศรธีรรมรำช

2 คู่ 30,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110395

กลองยำวอสีำนพรอ้มเครือ่งประกอบจังหวะ ชดุ
ใหญ ่ประกอบดว้ย กลองยำว 12 ใบ กลองตุม้ 2 

ใบ ฉำบใหญ ่2 คู ่ฉำบเล็ก 2 คู ่โหมง่ 1 ใบ ฉิง่ 1
 คู ่วทิยำลัยนำฏศลิปนครศรธีรรมรำช ต ำบล
ทำ่เรอื อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช จังหวัด
นครศรธีรรมรำช

1 ชดุ 35,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)
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วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110053

กลองสองหนำ้ วทิยำลัยนำฏศลิปนครศรธีรรมรำช
 ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช 
จังหวัดนครศรธีรรมรำช

2 ใบ 18,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110432

ขมิคำงหม ูไมช้งิชัน วทิยำลัยนำฏศลิป
นครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

2 ตัว 24,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110263

เครือ่งดนตรอีสีำน วทิยำลัยนำฏศลิป
นครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

1 วง 137,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110051

ฆอ้งมสุลมิพรอ้มขำตัง้แกะลำยแบบน่ังต ี
วทิยำลัยนำฏศลิปนครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื 
อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช จังหวัด
นครศรธีรรมรำช

1 ชดุ 18,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110618

ฆอ้งวงเล็กมโหร ีไมช้งิชัน วทิยำลัยนำฏศลิป
นครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

1 วง 29,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110264

ฆอ้งวงใหญม่โหร ีไมช้งิชัน วทิยำลัยนำฏศลิป
นครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

1 วง 29,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110433

ฉำบ Ingriss ขนำด 20 นิว้ พรอ้มขำตัง้ ไมต้แีละ
กระเป๋ำ วทิยำลัยนำฏศลิปนครศรธีรรมรำช 
ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช 
จังหวัดนครศรธีรรมรำช

2 ชดุ 13,500 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110266

ซอเออ้ห ูวทิยำลัยนำฏศลิปนครศรธีรรมรำช 
ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช 
จังหวัดนครศรธีรรมรำช

2 คัน 30,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110397

ตะโพนไทย เทำ้ธรรมดำ วทิยำลัยนำฏศลิป
นครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

2 ลกู 16,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110052

ทับโนรำ วทิยำลัยนำฏศลิปนครศรธีรรมรำช 
ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช 
จังหวัดนครศรธีรรมรำช

1 คู่ 6,500 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110737

โทนร ำมะนำ เบญจรงค ์วทิยำลัยนำฏศลิป
นครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

1 คู่ 15,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110736

ป่ีกลำงไมช้งิชันประกอบเรซิน่ วทิยำลัยนำฏศลิป
นครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

1 เลำ 6,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110017

ป่ีชวำไมช้งิชันประกอบเรซิน่ วทิยำลัยนำฏศลิป
นครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

1 เลำ 6,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110617

ป่ีนอกต ำ่ไมช้งิชันประกอบเรซิน่ วทิยำลัยนำฏ
ศลิปนครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

1 เลำ 6,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110735

ป่ีนอกไมช้งิชันประกอบเรซิน่ วทิยำลัยนำฏศลิป
นครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

1 เลำ 6,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110267

ระฆงัรำวสเีงนิ พรอ้มขำตัง้และกระเป๋ำ วทิยำลัย
นำฏศลิปนครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอ
เมอืงนครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

2 ชดุ 6,500 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110431

ระนำดทุม้มโหร ีไมช้งิชัน วทิยำลัยนำฏศลิป
นครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

1 รำง 29,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110396

ระนำดเอกมโหร ีไมช้งิชัน วทิยำลัยนำฏศลิป
นครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

1 รำง 29,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110262

วงป่ีพำทยม์อญเครือ่งคู ่ประกอบ ไมพุ้ด 
วทิยำลัยนำฏศลิปนครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื 
อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช จังหวัด
นครศรธีรรมรำช

1 วง 500,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110A18

กลอ้งโทรทัศนว์งจรปิดชนดิเครอืขำ่ย แบบ
มมุมองคงทีส่ ำหรับตดิตัง้ภำยนอกอำคำร 
วทิยำลัยนำฏศลิปนครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื 
อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช จังหวัด
นครศรธีรรมรำช

10 ตัว 320,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110191

กลอ้งโทรทัศนว์งจรปิดชนดิเครอืขำ่ย แบบ
มมุมองคงทีส่ ำหรับตดิตัง้ภำยในอำคำร วทิยำลัย
นำฏศลิปนครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอ
เมอืงนครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

20 ตัว 460,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110190

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบ
ที ่2 (จอแสดงภำพขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 19 นิว้) 
วทิยำลัยนำฏศลิปนครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื 
อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช จังหวัด
นครศรธีรรมรำช

10 เครือ่ง 300,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110921

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขำวดำ ชนดิ 
Network แบบที ่2 (38 หนำ้/นำท)ี วทิยำลัยนำฏ
ศลิปนครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

1 เครือ่ง 15,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110276

เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA วทิยำลัยนำฏ
ศลิปนครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

51 เครือ่ง 127,500 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110371

อปุกรณ์กระจำยสญัญำณแบบ PoE (PoE L2 

Switch) ขนำด 8 ชอ่ง วทิยำลัยนำฏศลิป
นครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

5 ตัว 41,500 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110189

อปุกรณ์บันทกึภำพผำ่นเครอืขำ่ย Network 

Video Recorder แบบ 32 ชอ่ง วทิยำลัยนำฏ
ศลิปนครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช

1 ตัว 125,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110877
กรับพวง วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบลบำง
แกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

5 อนั 5,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: พจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110111
กลองตะโพน วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบล
บำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

1 ชดุ 30,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: พจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110663
ขลุย่เพยีงออ วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบล
บำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

5 เลำ 8,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: พจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110438

ฆอ้งวงเล็กพรอ้มลกูฆอ้ง วทิยำลัยนำฏศลิป
อำ่งทอง ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง 
จังหวัดอำ่งทอง

10 วง 160,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: พจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110437

ฆอ้งวงใหญพ่รอ้มลกูฆอ้ง วทิยำลัยนำฏศลิป
อำ่งทอง ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง 
จังหวัดอำ่งทอง

10 วง 170,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: พจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110439

ฉิง่ (ใชใ้นวงเครือ่งสำย มโหร)ี วทิยำลัยนำฏศลิป
อำ่งทอง ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง 
จังหวัดอำ่งทอง

10 คู่ 5,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: พจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110270

ฉิง่ (ใชใ้นวงป่ีพำทย)์ วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง
 ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง จังหวัด
อำ่งทอง

10 คู่ 7,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: พจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110739
ตะโพนไทย วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบล
บำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

5 ใบ 50,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: พจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110269
ป่ีชวำ วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบลบำงแกว้
 อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

5 เลำ 16,500 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: พจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110110
ป่ีใน วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบลบำงแกว้ 
อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

5 เลำ 16,500 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: พจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110441

ระนำดทุม้เหล็กพรอ้มผนืระนำดทุม้เหล็ก 
วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอ
เมอืงอำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

1 รำง 63,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: พจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110440

ระนำดเอกเหล็กพรอ้มผนืระนำดเอกเหล็ก 
วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอ
เมอืงอำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

1 รำง 53,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: พจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110019
วงกลองยำว วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบล
บำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

1 วง 45,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่10: พจิำรณำผลกำรเสนอรำคำ

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110442
ชดุนนยวกิ วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบลบำง
แกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

1 ชดุ 70,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110880
ชดุฤำษีแดง วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบล
บำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

1 ชดุ 55,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110879
ชดุวำยเุวก วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบลบำง
แกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

1 ชดุ 70,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110878
ชดุอสรุผัด วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบลบำง
แกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

1 ชดุ 60,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110443

ธงน ำทัพโขนยักษ์แบบปักลำย วทิยำลัยนำฏ
ศลิปอำ่งทอง ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง
 จังหวัดอำ่งทอง

1 อนั 6,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110273

ธงน ำทัพลงิแบบปักลำย วทิยำลัยนำฏศลิป
อำ่งทอง ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง 
จังหวัดอำ่งทอง

1 อนั 6,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110272
นำงรืน่ วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบลบำงแกว้
 อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

1 ชดุ 16,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110021
นำงโรย วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบลบำง
แกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

1 ชดุ 16,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110664
บรรลัยกนัฐ ์วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบล
บำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

1 ชดุ 80,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110740
พระพรหม วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบลบำง
แกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

1 ชดุ 75,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110398
พระเพือ่น วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบลบำง
แกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

1 ชดุ 16,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110665
พระแพง วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบลบำง
แกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

1 ชดุ 16,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110020

ระบ ำครฑุตัวรอง วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง 
ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง จังหวัด
อำ่งทอง

10 ชดุ 500,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110271

ระบ ำครฑุตัวเอก วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง 
ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง จังหวัด
อำ่งทอง

1 ชดุ 60,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110666
โรงพธิสีเีขยีว วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบล
บำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

1 ชดุ 35,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110399
โรงพธิสีดี ำ วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบล
บำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

1 ชดุ 35,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110914

รถ 3 ลอ้ไฟฟ้ำ 2 ทีน่ั่ง วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง
 ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง จังหวัด
อำ่งทอง

1 คัน 48,500 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ์

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110792

รถโฟลค์ลฟิท ์ฟิลเลอร ์ใหม ่Diesel 2.5 Ton 

วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอ
เมอืงอำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

1 คัน 320,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ์

วนศ.อำ่งทอง 1800837018120012

รถยนตโ์ดยสำรปรับอำกำศ(มนิบัิส) ขนำด 24 ที่
น่ัง วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบลบำงแกว้ 
อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

1 คัน 3,500,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ์

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110192

เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบลบำง
แกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

2 เครือ่ง 34,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110192

เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One ส ำหรับงำน
ประมวลผล วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบล
บำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

1 เครือ่ง 23,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110277

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบ
ที ่1 (จอแสดงภำพขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 19 นิว้) 
วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอ
เมอืงอำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

51 เครือ่ง 1,122,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110538

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส ำหรับงำน
ประมวลผล วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบล
บำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

2 เครือ่ง 44,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110537

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
วทิยำลัยนำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอ
เมอืงอำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

3 เครือ่ง 48,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110A19

เครือ่งพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้ม
ตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) วทิยำลัย
นำฏศลิปอำ่งทอง ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืง
อำ่งทอง จังหวัดอำ่งทอง

2 เครือ่ง 16,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.อำ่งทอง 1800837018110539

เครือ่งพมิพ ์เลเซอร ์หรอื LED ขำวด ำ ชนดิ 
Network แบบที ่2 (38 หนำ้/นำท)ี วทิยำลัยนำฏ
ศลิปอำ่งทอง ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง
 จังหวัดอำ่งทอง

5 เครือ่ง 75,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110285
แซคโซโฟน เทเนอร ์วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด 
ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

4 ตัว 200,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110447
แซคโซโฟน อลัโต วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด 
ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

4 ตัว 180,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110674

ตูแ้อมป์ ขยำยพนิ เบสไฟฟ้ำ (ส ำหรับงำน
เผยแพร)่ วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลใน
เมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ตัว 49,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110286

ตูแ้อมป์ ขยำยพนิไฟฟ้ำ (ส ำหรับงำนเผยแพร)่ 
วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

2 ตัว 78,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110742
ตูแ้อมป์กตีำ้รไ์ฟฟ้ำ วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด 
ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

4 ตู ้ 200,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110743
ตูแ้อมป์เบสไฟฟ้ำ วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด 
ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

2 ตู ้ 120,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110744

เครือ่งประดับเพชรชดุมโนรำหเ์ลน่น ้ำ วทิยำลัย
นำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืง
รอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

7 ชดุ 140,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110886

ฉุยฉำยพรำหมพรอ้มเครือ่งประดับ วทิยำลัยนำฏ
ศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 
จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 140,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110749

ชดุกวำงทองพรอ้มเครือ่งประดับและศรษีะ 
วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110031

ชดุกมุภกรรณเครือ่งประดับพรอ้มศรษีะ อำวธุ 
วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110448

ชดุขดิไหมไทยอสีำน วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด
 ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัด
รอ้ยเอ็ด

20 ชดุ 318,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110746

ชดุตรเีมฆ พรอ้มเครือ่งประดับ ศรษีะ อำวธุ และ
รุง้ วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง 
อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 60,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110747

ชดุทศกณัฑ ์พรอ้มเครือ่งประดับ ศรษีะ อำวธุ 
และรุง้ วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง 
อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 80,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110028

ชดุทศคริธีร พรอ้มเครือ่งประดับ ศรษีะ อำวธุ 
และรุง้ วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง 
อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 80,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110287

ชดุทศคริวีัน พรอ้มเครือ่งประดับ ศรษีะ อำวธุ 
และรุง้ วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง 
อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 80,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110114
ชดุไทภเูขำ วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลใน
เมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

20 ชดุ 185,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110404

ชดุนำงเบญจกำยพรอ้มเครือ่งประดับและมงกฎุ
นำง วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง 
อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 120,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110544

ชดุนำงพรอ้มเครือ่งประดับศรษีะ (ชฎำ) อำวธุ 
(รุง้) วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง 
อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 55,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110034

ชดุนำงสดีำ พรอ้มเครือ่งประดับ ศรษีะ วทิยำลัย
นำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืง
รอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 120,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110032

ชดุนำงสพุรรณมัจฉำพรอ้มเครือ่งประดับและ
มงกฎุนำง วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลใน
เมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 120,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110116

ชดุนำยแกว้พีเ่ลีย้งพระลอพรอ้มเครือ่งประดับ 
วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 70,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110885

ชดุนำยขวัญพีเ่ลีย้งพระลอพรอ้มเครือ่งประดับ 
วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 70,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110884

ชดุนลินนท ์พรอ้มเครือ่งประดับ ศรษีะ อำวธุ และ
รุง้ วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง 
อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110883

ชดุนลิพัท พรอ้มเครือ่งประดับ ศรษีะ อำวธุ และ
รุง้ วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง 
อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110933

ชดุเปำวนำสรูเครือ่งประดับพรอ้มศรษีะ อำวธุ 
วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110033

ชดุพญำลงิ ศรษีะมยีอดโลน้ ชดุลงิยนืเครือ่งปัก
หนุน (มัจฉำนุ) วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบล
ในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110751

ชดุพระแขนสัน้ยนืเครือ่ง ปักหนุน เครือ่งประดับ 
ชฎำ อำวธุ (รุง้) วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบล
ในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 70,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110406

ชดุพระแขนสัน้ยนืเครือ่ง ปักหนุน เครือ่งประดับ 
และชฎำ วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลใน
เมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 70,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110881

ชดุพระนำรำยณ์ พรอ้มเครือ่งประดับ อำวธุและ
ชฎำ วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง 
อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 75,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110882

ชดุพระพรหม พรอ้มเครือ่งประดับศรษีะ อำวธุ รุง้
และชฎำ วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลใน
เมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 75,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110403

ชดุพระรำมเครือ่งประดับ ชฎำ อำวธุ วทิยำลัย
นำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืง
รอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110450

ชดุพระลักษณ์เครือ่งประดับ ชฎำ อำวธุ วทิยำลัย
นำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืง
รอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110745

ชดุพำล ีพรอ้มเครือ่งประดับ ศรษีะ อำวธุ และรุง้ 
วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110115

ชดุฟ้อนโหวดพรอ้มเครือ่งประดับเงนิ วทิยำลัย
นำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืง
รอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

40 ชดุ 700,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110027

ชดุมหำชมพ ูพรอ้มเครือ่งประดับ ศรษีะ อำวธุ 
และรุง้ วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง 
อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110118

ชดุมโหธรเครือ่งประดับพรอ้มศรษีะ อำวธุ 
วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110449

ชดุมำ้รศีเครือ่งประดับพรอ้มศรษีะ อำวธุ 
วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110117

ชดุเมขลำพรอ้มเครือ่งประดับ พรอ้มลกูแกว้ 
วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 120,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110405

ชดุไมยรำพณ์พรอ้มเครือ่งประดับศรษีะ อำวธุ 
วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110120

ชดุยักษ์ตัวเอกยนืเครือ่ง ปักหนุน ศรษีะยักษ์มี
ยอดภเิภก วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลใน
เมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110748

ชดุรำมสรูพรอ้มเครือ่งประดับและศรษีะ อำวธุ 
วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110750

ชดุฤษีแดงเครือ่งประดับพรอ้มศรษีะ ไมเ้ทำ้ 
วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110675
ชดุเสนำ หมอล ำ วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด 
ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

4 ชดุ 60,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110029

ชดุเสนำไทยพรอ้มเครือ่งประดับ วทิยำลัยนำฏ
ศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 
จังหวัดรอ้ยเอ็ด

4 ชดุ 70,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110288

ชดุเสนำยักษ์พรอ้มเครือ่งประดับและศรษีะ อำวธุ
 วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

6 ชดุ 120,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110030

ชดุเสนำลงิพรอ้มเครือ่งประดับและศรษีะ อำวธุ 
วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

6 ชดุ 120,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110119

ชดุหนุมำนเครือ่งประดับพรอ้มศรษีะ อำวธุ 
วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110113

หำงเครือ่งหมอล ำหญงิ วทิยำลัยนำฏศลิป
รอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 
จังหวัดรอ้ยเอ็ด

5 ชดุ 40,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่
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(17)

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110026

ยอดนำคะบชูำ ตัวเอก วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด
 ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัด
รอ้ยเอ็ด

1 ยอด 15,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110225
ตูแ้อมป์กตีำ้ร ์วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลใน
เมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

6 ตัว 300,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110360

ตูแ้อมป์ขยำยพณิเบสไฟฟ้ำ วทิยำลัยนำฏศลิป
รอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 
จังหวัดรอ้ยเอ็ด

4 ตัว 196,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110227

ตูแ้อมป์ขยำยพณิไฟฟ้ำ วทิยำลัยนำฏศลิป
รอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 
จังหวัดรอ้ยเอ็ด

4 ตัว 156,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110226
ตูแ้อมป์คยีบ์อรด์ วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด 
ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

5 ตู ้ 175,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110788
ตูแ้อมป์เบส วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลใน
เมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

3 ตัว 180,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110228

เครือ่งปรงุแตง่เสยีงกตีำ้ร ์วทิยำลัยนำฏศลิป
รอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 
จังหวัดรอ้ยเอ็ด

4 เครือ่ง 200,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110909

ชดุทรพำพรอ้มเครือ่งประดับศรษีะ วทิยำลัยนำฏ
ศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 
จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 45,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110234

ชดุทรพพีรอ้มเครือ่งประดับศรษีะ วทิยำลัยนำฏ
ศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 
จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 45,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110232

ชดุทศกณัฐพ์รอ้มเครือ่งประดับศรษีะและอำวธุ 
วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 170,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110528

ชดุนำคตัวเอกพรอ้มเครือ่งประดับศรษีะ วทิยำลัย
นำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืง
รอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 50,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110233

ชดุบรรลัยกลัป์พรอ้มเครือ่งประดับศรษีะและอำวธุ
 วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110179

ชดุพระมงกฎุพรอ้มเครือ่งประดับศรษีะและอำวธุ 
วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน



หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)

รหสังบประมาณใน

ระบบ GFMIS (5) •
รายการงบลงทนุ •(6)

จ
 า
น
ว
น

 (
7
) 

 ‘

ห
น
ว่
ย
น
บั

 (
8
) 

 ’

 งบประมาฯ

ตามพรบงบ

ประมาณ 

(บาท) (9)

(1
) 
ว
ธิ
ปี
ร
ะก
า
ศ
เช
ญิ
ช
ว
น
ท
ัว่
ไ
ป
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่
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วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110365

ชดุวริญุจ ำบังพรอ้มเครือ่งประดับศรษีะและอำวธุ 
วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110910

ชดุสดำยพุรอ้มเครือ่งประดับศรษีะ วทิยำลัยนำฏ
ศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด 
จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 45,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110363

ชดุสหัสเดชะพรอ้มเครือ่งประดับศรษีะและอำวธุ 
วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 170,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110364

ชดุสทัธำสรูพรอ้มเครือ่งประดับศรษีะและอำวธุ 
วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110527

ชดุสมัพำทพีรอ้มเครือ่งประดับศรษีะ วทิยำลัย
นำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืง
รอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110A10

ชดุแสงอำทติยพ์รอ้มเครือ่งประดับศรษีะและ
อำวธุ วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง 
อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018110911

ชดุอนิทรชติพรอ้มเครือ่งประดับศรษีะและอำวธุ 
วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 150,000 P ขัน้ตอนที ่1: อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่6: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย 1800837018110206
กลองชดุ วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบลบำ้น
กลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

2 ชดุ 150,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิำยน 
2563 คำดวำ่เสนอรำคำในระบบ วันที ่23 พฤศจกิำยน 2563

 พจิำรณำรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563 และรำยงำนผล
กำรเสนอรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563

วนศ.สโุขทัย 1800837018110935
กลองโนรำ วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบลบำ้น
กลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

1 ลกู 5,500 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิำยน 
2563 คำดวำ่เสนอรำคำในระบบ วันที ่23 พฤศจกิำยน 2563

 พจิำรณำรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563 และรำยงำนผล
กำรเสนอรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563

วนศ.สโุขทัย 1800837018110123
กลองมังคละ วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบล
บำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

10 ใบ 10,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิำยน 
2563 คำดวำ่เสนอรำคำในระบบ วันที ่23 พฤศจกิำยน 2563

 พจิำรณำรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563 และรำยงำนผล
กำรเสนอรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563

วนศ.สโุขทัย 1800837018110121

กลองยำวหนำ้ 8 วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย 
ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

20 ลกู 38,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิำยน 
2563 คำดวำ่เสนอรำคำในระบบ วันที ่23 พฤศจกิำยน 2563

 พจิำรณำรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563 และรำยงำนผล
กำรเสนอรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.สโุขทัย 1800837018110293
กลองสองหนำ้ วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบล
บำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

2 ลกู 18,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิำยน 
2563 คำดวำ่เสนอรำคำในระบบ วันที ่23 พฤศจกิำยน 2563

 พจิำรณำรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563 และรำยงำนผล
กำรเสนอรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563

วนศ.สโุขทัย 1800837018110934
ขมิคำงหม ูวทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบลบำ้น
กลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

20 ตัว 200,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิำยน 
2563 คำดวำ่เสนอรำคำในระบบ วันที ่23 พฤศจกิำยน 2563

 พจิำรณำรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563 และรำยงำนผล
กำรเสนอรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563

วนศ.สโุขทัย 1800837018110207
คยีบ์อรด์ วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบลบำ้น
กลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

2 ตัว 100,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิำยน 
2563 คำดวำ่เสนอรำคำในระบบ วันที ่23 พฤศจกิำยน 2563

 พจิำรณำรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563 และรำยงำนผล
กำรเสนอรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563

วนศ.สโุขทัย 1800837018110547

แคนแปดพรอ้มกระเป๋ำ วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย
 ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

10 เตำ้ 50,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิำยน 
2563 คำดวำ่เสนอรำคำในระบบ วันที ่23 พฤศจกิำยน 2563

 พจิำรณำรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563 และรำยงำนผล
กำรเสนอรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563

วนศ.สโุขทัย 1800837018110291

ฆอ้งคูห่นังตะลงุ วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย 
ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

1 รำง 7,600 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิำยน 
2563 คำดวำ่เสนอรำคำในระบบ วันที ่23 พฤศจกิำยน 2563

 พจิำรณำรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563 และรำยงำนผล
กำรเสนอรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563

วนศ.สโุขทัย 1800837018110054

ฆอ้งมสุลมิพรอ้มขำตัง้แกะลำย (น่ังต)ี วทิยำลัย
นำฏศลิปสโุขทัย ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืง
สโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

1 ชดุ 18,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิำยน 
2563 คำดวำ่เสนอรำคำในระบบ วันที ่23 พฤศจกิำยน 2563

 พจิำรณำรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563 และรำยงำนผล
กำรเสนอรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563

วนศ.สโุขทัย 1800837018110755

ซอดว้งพืน้บำ้นภำคใต ้วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย
 ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

1 คัน 5,500 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิำยน 
2563 คำดวำ่เสนอรำคำในระบบ วันที ่23 พฤศจกิำยน 2563

 พจิำรณำรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563 และรำยงำนผล
กำรเสนอรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563

วนศ.สโุขทัย 1800837018110122

ซออูพ้ืน้บำ้นภำคใต ้วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย 
ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

1 คัน 6,500 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิำยน 
2563 คำดวำ่เสนอรำคำในระบบ วันที ่23 พฤศจกิำยน 2563

 พจิำรณำรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563 และรำยงำนผล
กำรเสนอรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563

วนศ.สโุขทัย 1800837018110852
ตูแ้อมป์กตีำร ์วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบล
บำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

2 เครือ่ง 100,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิำยน 
2563 คำดวำ่เสนอรำคำในระบบ วันที ่23 พฤศจกิำยน 2563

 พจิำรณำรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563 และรำยงำนผล
กำรเสนอรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563

วนศ.สโุขทัย 1800837018110345

ตูแ้อมป์กตีำรเ์บส วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย 
ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

1 เครือ่ง 60,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิำยน 
2563 คำดวำ่เสนอรำคำในระบบ วันที ่23 พฤศจกิำยน 2563

 พจิำรณำรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563 และรำยงำนผล
กำรเสนอรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.สโุขทัย 1800837018110767

ตูแ้อมป์คยีบ์อรด์ วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย 
ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

1 เครือ่ง 60,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิำยน 
2563 คำดวำ่เสนอรำคำในระบบ วันที ่23 พฤศจกิำยน 2563

 พจิำรณำรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563 และรำยงำนผล
กำรเสนอรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563

วนศ.สโุขทัย 1800837018110292
แตระ วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบลบำ้นกลว้ย
 อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

1 อนั 1,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิำยน 
2563 คำดวำ่เสนอรำคำในระบบ วันที ่23 พฤศจกิำยน 2563

 พจิำรณำรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563 และรำยงำนผล
กำรเสนอรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563

วนศ.สโุขทัย 1800837018110290
ทับโนรำ วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบลบำ้น
กลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

1 คู่ 7,500 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิำยน 
2563 คำดวำ่เสนอรำคำในระบบ วันที ่23 พฤศจกิำยน 2563

 พจิำรณำรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563 และรำยงำนผล
กำรเสนอรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563

วนศ.สโุขทัย 1800837018110408
เบสมสุลมิ วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบลบำ้น
กลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

1 ตัว 31,200 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิำยน 
2563 คำดวำ่เสนอรำคำในระบบ วันที ่23 พฤศจกิำยน 2563

 พจิำรณำรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563 และรำยงำนผล
กำรเสนอรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563

วนศ.สโุขทัย 1800837018110124
ป่ีชวำ วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบลบำ้นกลว้ย
 อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

4 เลำ 13,200 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิำยน 
2563 คำดวำ่เสนอรำคำในระบบ วันที ่23 พฤศจกิำยน 2563

 พจิำรณำรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563 และรำยงำนผล
กำรเสนอรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563

วนศ.สโุขทัย 1800837018110754

ป่ีพืน้บำ้นภำคใต ้วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย 
ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

1 เลำ 3,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิำยน 
2563 คำดวำ่เสนอรำคำในระบบ วันที ่23 พฤศจกิำยน 2563

 พจิำรณำรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563 และรำยงำนผล
กำรเสนอรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563

วนศ.สโุขทัย 1800837018110407

แมนโดลนิ(ชนดิโปรง่) วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย
 ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

1 ตัว 12,500 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิำยน 
2563 คำดวำ่เสนอรำคำในระบบ วันที ่23 พฤศจกิำยน 2563

 พจิำรณำรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563 และรำยงำนผล
กำรเสนอรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563

วนศ.สโุขทัย 1800837018110289

ไวโอลนิ วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบลบำ้น
กลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย 
[จังหวัดสโุขทัย]

1 ตัว 25,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิำยน 
2563 คำดวำ่เสนอรำคำในระบบ วันที ่23 พฤศจกิำยน 2563

 พจิำรณำรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563 และรำยงำนผล
กำรเสนอรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563

วนศ.สโุขทัย 1800837018110853

ไวโอลนิ วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบลบำ้น
กลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย 
[จังหวัดสโุขทัย]

1 ตัว 60,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิำยน 
2563 คำดวำ่เสนอรำคำในระบบ วันที ่23 พฤศจกิำยน 2563

 พจิำรณำรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563 และรำยงำนผล
กำรเสนอรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563

วนศ.สโุขทัย 1800837018110753

ร ำมะนำมสุลมิ (ใหญ)่ วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย 
ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

1 ใบ 9,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิำยน 
2563 คำดวำ่เสนอรำคำในระบบ วันที ่23 พฤศจกิำยน 2563

 พจิำรณำรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563 และรำยงำนผล
กำรเสนอรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563
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วนศ.สโุขทัย 1800837018110756
โหมง่สำมใบ วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบล
บำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

1 ชดุ 7,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิำยน 
2563 คำดวำ่เสนอรำคำในระบบ วันที ่23 พฤศจกิำยน 2563

 พจิำรณำรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563 และรำยงำนผล
กำรเสนอรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563

วนศ.สโุขทัย 1800837018110125

โหวด 7 เสยีง พรอ้มกลอ่ง วทิยำลัยนำฏศลิป
สโุขทัย ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย 
จังหวัดสโุขทัย

10 ตัว 15,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิำยน 
2563 คำดวำ่เสนอรำคำในระบบ วันที ่23 พฤศจกิำยน 2563

 พจิำรณำรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563 และรำยงำนผล
กำรเสนอรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563

วนศ.สโุขทัย 1800837018110752
องักะลงุ วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบลบำ้น
กลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

4 ตับ 64,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

 ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน วันที ่6-23 พฤศจกิำยน 
2563 คำดวำ่เสนอรำคำในระบบ วันที ่23 พฤศจกิำยน 2563

 พจิำรณำรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563 และรำยงำนผล
กำรเสนอรำคำ 24-28 พฤศจกิำยน 2563

วนศ.สโุขทัย 1800837018110550

เครือ่งพระส ำอำง วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย 
ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

1ชดุกำรแสดง 85,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย 1800837018110681

ชดุขอมสบำดโขลญล ำพง วทิยำลัยนำฏศลิป
สโุขทัย ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย 
จังหวัดสโุขทัย

1 ชดุ 11,700 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย 1800837018110126
ชดุขนุสำมชน วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบล
บำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

2 ชดุ 85,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย 1800837018110682
ชดุนำงนพมำศ วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบล
บำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

1 ชดุ 45,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย 1800837018110683
ชดุนำงเสอืง วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบล
บำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

1 ชดุ 34,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย 1800837018110296

ชดุพระเจำ้ชัยวรมัน วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย 
ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

1 ชดุ 23,200 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย 1800837018110939
ชดุพระยำลไิท วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบล
บำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

1 ชดุ 42,500 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย 1800837018110295

ชดุพ่อขนุบำงกลำงหำว วทิยำลัยนำฏศลิป
สโุขทัย ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย 
จังหวัดสโุขทัย

1 ชดุ 42,500 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย 1800837018110409

ชดุพ่อขนุบำลเมอืง วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย 
ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

1 ชดุ 42,500 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)
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(17)

วนศ.สโุขทัย 1800837018110551

ชดุพ่อขนุผำเมอืง วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย 
ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

1 ชดุ 42,500 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย 1800837018110294

ชดุพ่อขนุรำมค ำแหง วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย 
ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

2 ชดุ 85,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย 1800837018110680

ชดุพ่อขนุศรอีนิทรำทติย ์วทิยำลัยนำฏศลิป
สโุขทัย ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย 
จังหวัดสโุขทัย

2 ชดุ 127,500 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย 1800837018110548
ชดุระบ ำไก ่วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบลบำ้น
กลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

1ชดุกำรแสดง 120,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย 1800837018110549
ชดุระบ ำนกยงุ วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบล
บำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

1ชดุกำรแสดง 80,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย 1800837018110940

ชดุวงโยธวำทติ (เครือ่งแตง่กำยชดุวงโยธวำทติ)

 วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบลบำ้นกลว้ย 
อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

40 ชดุ 222,600 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย 1800837018110938

ระบ ำชดุเชยีงแสน วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย 
ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

1ชดุกำรแสดง 120,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย 1800837018110055

ระบ ำชดุทวำรำวด ี(แบบ ก) วทิยำลัยนำฏศลิป
สโุขทัย ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย 
จังหวัดสโุขทัย

1ชดุกำรแสดง 160,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย 1800837018110056
ระบ ำชดุลพบรุ ีวทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบล
บำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

1ชดุกำรแสดง 175,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: วจิำรณ์ TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย 1800837018110679
ระบ ำชดุศรวีชิัย วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบล
บำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

1ชดุกำรแสดง 120,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย 1800837018110057

ระบ ำชดุสโุขทัย วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย 
ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

1ชดุกำรแสดง 120,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่8:  ท ำประกำศเชญิชวน

วนศ.สโุขทัย 1800837018120004

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  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่7: วจิำรณ์ TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110685

เครือ่งชว่ยรอ้งขยำยเสยีงพรอ้มไมโครโฟน 
วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์
อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

2 ชดุ 34,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110557
โทรโขง่ วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบล
กำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

4 ตัว 32,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110686

ชดุเครือ่งขยำยเสยีงรถเข็นแหก่ลองยำวอสีำน 
วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์
อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

1 คัน 200,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110411

ตูแ้อมป์ขยำยเบสไฟฟ้ำ ประเภท 2 วทิยำลัยนำฏ
ศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืง
กำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

6 เครือ่ง 294,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110129

ตูแ้อมป์ขยำยพณิไฟฟ้ำ ประเภท 2 วทิยำลัยนำฏ
ศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืง
กำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

6 เครือ่ง 234,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110561

Alto Saxophone วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์
ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัด
กำฬสนิธุ์

4 ตัว 200,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110947

BassTrombone วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์
ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัด
กำฬสนิธุ์

2 ตัว 200,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110806
C ทรัมเป็ต วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบล
กำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

2 ตัว 200,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110303
Drumset วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบล
กำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

2 ชดุ 200,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110805
Music Stand วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบล
กำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

50 ตัว 175,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110948

Tenor saxophon วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์
ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัด
กำฬสนิธุ์

2 ตัว 200,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110134

กลองควอท 4 ใบ วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์
ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัด
กำฬสนิธุ์

2 ชดุ 3,500 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110453
กลองคองกำ้ วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบล
กำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

3 ใบ 60,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110945
กลองตุม้ วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบล
กำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

4 ใบ 32,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110804

กลองหำงและกลองตึม้พรอ้มขำตัง้ วทิยำลัยนำฏ
ศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืง
กำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

2 ชดุ 44,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110946
ขำตัง้โปงลำง วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบล
กำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

10 ชดุ 15,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110302

คอนเสริต์ สแนรด์รัม วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ์
 ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัด
กำฬสนิธุ์

2 .ใบ 50,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110807
คำรเิน็ต Bb วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบล
กำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

2 ตัว 200,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110058

คยีบ์อรด์ไฟฟ้ำ วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์
ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัด
กำฬสนิธุ์

2 ตัว 300,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110452

แคนเกำ้พรอ้มกระเป๋ำ วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ์
 ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัด
กำฬสนิธุ์

10 เตำ้ 90,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110944

ซออสีำนพรอ้มกระเป๋ำ วทิยำลัยนำฏศลิป
กำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์
จังหวัดกำฬสนิธุ์

10 ตัว 35,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110949

บำรโิทน แซกโซโฟน วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ์
 ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัด
กำฬสนิธุ์

2 ตัว 200,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110689

โปงลำง 6 เสยีง 13 ลกู วทิยำลัยนำฏศลิป
กำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์
จังหวัดกำฬสนิธุ์

30 ผนื 420,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110132

โปงลำง 7 เสยีง วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์
ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัด
กำฬสนิธุ์

4 ผนื 64,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110451

โปงลำงหมำกกะโหลง่ วทิยำลัยนำฏศลิป
กำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์
จังหวัดกำฬสนิธุ์

5 ผนื 75,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110131

โปงลำงเหล็ก 6 เสยีง 13 ลกู วทิยำลัยนำฏศลิป
กำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์
จังหวัดกำฬสนิธุ์

3 ผนื 30,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110301
พณิเบส วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบล
กำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

7 ตัว 143,500 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110299
พณิโปรง่ วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบล
กำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

18 ตัว 99,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110803

พณิโปรง่ไฟฟ้ำพรอ้มกลอ่ง วทิยำลัยนำฏศลิป
กำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์
จังหวัดกำฬสนิธุ์

10 ตัว 95,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110300
พณิไฟฟ้ำ วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบล
กำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

4 ตัว 70,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110950

ยโูฟนเนยีม คอนเสริต์ วทิยำลัยนำฏศลิป
กำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์
จังหวัดกำฬสนิธุ์

2 ตัว 200,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110366

โหวด 5 เสยีงพรอ้มกลอ่ง วทิยำลัยนำฏศลิป
กำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์
จังหวัดกำฬสนิธุ์

10 ตัว 10,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110135

ไหซองพรอ้มขำตัง้ วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์
ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัด
กำฬสนิธุ์

4 ชดุ 24,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110059

อแีฟลท คลำรเินท วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์
ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัด
กำฬสนิธุ์

2 ตัว 200,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110133

กลองยำวอสีำน วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์
ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัด
กำฬสนิธุ์

10 ใบ 35,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110690

หมำกกะโหลง่ชบุโครเมยีม วทิยำลัยนำฏศลิป
กำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์
จังหวัดกำฬสนิธุ์

8 ชดุ 120,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110691

ชดุครกมอง พรอ้มอปุกรณ์และเครือ่งประดับ 
วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์
อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

16 ชดุ 136,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110563

ชดุเซิง้กะโป๋ 12 คู ่วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์
ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัด
กำฬสนิธุ์

24 ชดุ 204,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110808

ชดุไทภเูขำ พรอ้มอปุกรณ์และเครือ่งประดับ 12 

คู ่วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์
อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

24 ชดุ 204,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110304

ชดุพระไพรศรพณ์ พรอ้มศรษีะและเครือ่งประดับ 
วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์
อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

1 ชดุ 85,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110455

ชดุพระมงกฏุ พรอ้มศรษีะและเครือ่งประดับ 
วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์
อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

1 ชดุ 85,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110456

ชดุพระลบ พรอ้มศรษีะและเครือ่งประดับ 
วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์
อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

1 ชดุ 85,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110060

ชดุพระอรชณุ พรอ้มศรษีะและเครือ่งประดับ 
วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์
อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

1 ชดุ 85,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110457

ชดุพรำยชมุพล พรอ้มเครือ่งประดับ วทิยำลัย
นำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืง
กำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

1 ชดุ 25,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110062

ชดุระบ ำฉิง่ พรอ้มฉิง่และเครือ่งประดับ วทิยำลัย
นำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืง
กำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

8 ชดุ 15,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110136

ชดุรำมสญู พรอ้มศรษีะและเครือ่งประดับ 
วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์
อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

1 ชดุ 85,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110454

ชดุวำดทำ่พระเอกหมอล ำ วทิยำลัยนำฏศลิป
กำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์
จังหวัดกำฬสนิธุ์

13 ชดุ 130,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110562

ชดุหมำกกั๊บแกบ๊ชำย พรอ้มอปุกรณ์และ
เครือ่งประดับ วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบล
กำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

12 ชดุ 42,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110061

ชดุอนิทรชติ พรอ้มศรษีะและเครือ่งประดับ 
วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์
อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

1 ชดุ 85,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน
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ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110278

เครือ่งคอมพวิเตอรป์ระมวลดำ้นกรำฟิก ขนำดจอ
 27 นิว้ และมัลตมิเิดยีระดับสงู โปรเซสเซอรแ์บบ
 8-core turboboostระบบปฏบัิตกิำร OSX พรอ้ม
โปรแกรมประยกุต ์ลขิสทิธแิท ้วทิยำลัยนำฏศลิป
กำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์
จังหวัดกำฬสนิธุ์

1 เครือ่ง 180,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110924

เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One ส ำหรับงำน
ประมวลผล  วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบล
กำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

28 เครือ่ง 644,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110923

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบ
ที ่1  (จอแสดงภำพขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 19 นิว้) 
วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์
อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

3 เครือ่ง 66,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110194

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส ำหรับงำน
ประมวลผล  วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบล
กำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

23 เครือ่ง 506,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110372

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค๊ประมวลดำ้นกรำฟิก 
และมัลตมิเิดยีระดับสงู โปรเซสเซอรแ์บบ 8-core

 ระบบปฏบัิตกิำร OSX พรอ้มโปรแกรมประยกุต ์
ลขิสทิธแิท ้วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบล
กำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

1 เครือ่ง 120,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด
รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่6: อยูใ่นขัน้ตอนรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.ลพบรุี 1800837018110952

ตูเ้ก็บเอกสำรประตบูำนเลือ่นกระจก ดำ้นหนำ้ 2 

บำน (ขนำด 118.5*40.6*87.8 ซม.) วทิยำลัย
นำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืง
ลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

4 หลัง 31,200 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110063

กระดำนไวทบ์อรด์แบบลอ้เลือ่น มลีอ้ 2 หนำ้ 80 

X 120 ซม. วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเล
ชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

9 บอรด์ 50,400 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110458
ตูเ้ก็บซอ วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเล
ชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 หลัง 26,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110064

เครือ่งปรับอำกำศ  แบบแยกสว่น แบบตัง้พืน้หรอื
แบบแขวน ขนำด 26,000 บทียี ูวทิยำลัยนำฏ
ศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ี
จังหวัดลพบรุี

6 เครือ่ง 216,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110692

เครือ่งปรับอำกำศ แบบแยกสว่น แบบตัง้พืน้หรอื
แบบแขวน ขนำด 40,000 บทียี ูวทิยำลัยนำฏ
ศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ี
จังหวัดลพบรุี

2 เครือ่ง 102,400 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110953

โตะ๊ท ำงำน ระดับ 7 - 9 พรอ้มเกำ้อี ้วทิยำลัย
นำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืง
ลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

13 ชดุ 96,200 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR
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วนศ.ลพบรุี 1800837018110817

กลอ่งเก็บเครือ่งดนตร ี(ซอดว้ง) วทิยำลัยนำฏ
ศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ี
จังหวัดลพบรุี

2 ใบ 6,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110314

กลอ่งเก็บเครือ่งดนตร ี(ซอสำมสำย) วทิยำลัย
นำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืง
ลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 ใบ 7,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110464

กลอ่งเก็บเครือ่งดนตร ี(ซออู)้ วทิยำลัยนำฏศลิป
ลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ี
จังหวัดลพบรุี

2 ใบ 7,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110309

กลองเทเนอร ์มำรช์ชิง่  (Marching Tenor 

Drum or Marching Toms Drum) ชดุ 6 ใบ 
วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอ
เมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 ชดุ 300,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110313
กลองยำว วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเล
ชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

20 ลกู 40,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110814

กลองสแนรค์อนเสริต์ (Concert Snare Drum) 

วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอ
เมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ใบ 50,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110815

กลองสแนรม์ำรช์ชิง่  (Marching Snare Drum) 

วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอ
เมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 ใบ 160,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110698

กลองใหญค่อนเสริต์ ขนำด 36 นิว้  (Concert 

Bass Drum) วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบล
ทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ใบ 130,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110699

กลองใหญม่ำรช์ชิง่ ขนำด 16 นิว้  (Marching 

Bass Drum) วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบล
ทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ใบ 55,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110816

กลองใหญม่ำรช์ชิง่ ขนำด 18 นิว้ (Marching 

Bass Drum) วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบล
ทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ใบ 60,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR
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วนศ.ลพบรุี 1800837018110310

กลองใหญม่ำรช์ชิง่ ขนำด 20 นิว้ (Marching 

Bass Drum) วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบล
ทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ใบ 65,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110572

กตีำ้รโ์ปรง่ (Acoustic Guitar) วทิยำลัยนำฏ
ศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ี
จังหวัดลพบรุี

10 ตัว 150,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110697

คอนเสริต์ทบูำ (Concert Tuba) วทิยำลัยนำฏ
ศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ี
จังหวัดลพบรุี

1 ตัว 600,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110955

ฉำบคอนเสริต์ ขนำด 18 นิว้ (Concert Cymbal)

 วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร 
อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 คู่ 30,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110956

ฉำบรัว 20 นิว้ (Suspended Cymbal) พรอ้มขำ
ตัง้ วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร 
อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ใบ 35,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110701

ฉำบส ำหรับกลองชดุ(Drum cymbal) Cash 16 

นิว้พรอ้มขำตัง้ วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบล
ทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 ใบ 40,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110571

ฉำบส ำหรับกลองชดุ(Drum cymbal) Cash 18 

นิว้ พรอ้มขำตัง้ วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบล
ทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 ใบ 50,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110142

ฉำบส ำหรับกลองชดุ(Drum cymbal) Chaina 18

 นิว้ พรอ้มขำตัง้ วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบล
ทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 ใบ 40,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110700

ฉำบส ำหรับกลองชดุ(Drum cymbal) Hihat 14 

นิว้ พรอ้มขำตัง้ วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบล
ทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 คู่ 50,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110141

ฉำบส ำหรับกลองชดุ(Drum cymbal) Right 22 

นิว้ พรอ้มขำตัง้ วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบล
ทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 ใบ 60,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR



หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)

รหสังบประมาณใน

ระบบ GFMIS (5) •
รายการงบลงทนุ •(6)

จ
 า
น
ว
น

 (
7
) 

 ‘

ห
น
ว่
ย
น
บั

 (
8
) 

 ’

 งบประมาฯ

ตามพรบงบ

ประมาณ 

(บาท) (9)

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

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.ลพบรุี 1800837018110140

ฉำบส ำหรับเดนิแถว 18 นิว้ (Marching 

Cymbals) วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเล
ชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 คู่ 50,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110138

ดับเบิล้เฟรนซฮ์อรน์  (Double French Horn) 

วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอ
เมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ตัว 300,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110812

เทเนอรแ์ซก็โซโฟน  (Tenor Saxophone) 

วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอ
เมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 ตัว 400,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110139

เทเนอรท์รอมโบน คยี ์บแีฟล็ต  (Tenor Bb / F 

Trombone) วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบล
ทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ตัว 100,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110696

บำรโิทนแซก็โซโฟน (Baritone Saxophone) 

วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอ
เมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ตัว 350,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110567

บแีฟลต คลำรเิน็ต  (Bb Clarinet) วทิยำลัยนำฏ
ศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ี
จังหวัดลพบรุี

2 คัน 120,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110568

บแีฟลต ทรัมเป็ต  (Bb Trumpet) วทิยำลัยนำฏ
ศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ี
จังหวัดลพบรุี

4 ตัว 320,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110813

เบสทรอมโบน  (Bass Trombone) วทิยำลัย
นำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืง
ลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 ตัว 400,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110573

เปียโนไฟฟ้ำ (Electric Piano) ชนดิมโีพงในตัว 
วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอ
เมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

3 ตัว 450,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110312
พณิโปรง่ วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเล
ชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

20 ตัว 100,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110695
ฟลตู (Flute) วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบล
ทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 คัน 120,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110308

มำรช์ชิง่ทบูำ  (Marching Tuba) วทิยำลัยนำฏ
ศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ี
จังหวัดลพบรุี

1 ตัว 400,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110569

มำรช์ชิง่บำรโิทน  (Marching Baritone) 

วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอ
เมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ตัว 150,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR
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วนศ.ลพบรุี 1800837018110462

มำรช์ชิง่เมลโลโฟน  (Marching Mellophone) 

วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอ
เมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ตัว 150,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110570

มำรช์ชิง่ยโูฟเนยีม  (Marching Euphonium) 

วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอ
เมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ตัว 250,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110463
มำรมิบำ (Marimba) วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ี
ต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ตัว 500,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110143

ไวบรำโฟน (Vibarphone) วทิยำลัยนำฏศลิป
ลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ี
จังหวัดลพบรุี

1 ตัว 400,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110311

สแตนดว์ำงโนต้เพลง (Music Stand) วทิยำลัย
นำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืง
ลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

50 ตัว 150,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110574
ร ำมะนำมสุลมิ (ใหญ)่ วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ี
ต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

4 ใบ 40,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110811

อลัโตแซก็โซโฟน  (Alto Saxophone) 

วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอ
เมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 ตัว 180,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110315
ชดุผูบ้รรเลง กลองยำว วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ี
ต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

30 ชดุ 45,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110818

ชดุผูบ้รรเลง เสือ้ไทย+ผำ้คำด (ขำ้รำชกำรแบบ
โบรำณ) วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุ
ศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

20 ชดุ 20,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110957
ชดุสทู (วงดนตรสีำกล) วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ี
ต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

30 ชดุ 120,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110066
มังกรกณัฐ ์วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเล
ชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 ชดุ 85,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110819
ระบ ำยอ่งหงดิ วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบล
ทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

8 ชดุ 500,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.ลพบรุี 1800837018110144
ระบ ำวรีะชัยยักษ์ วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบล
ทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

8 ชดุ 480,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110576
ระบ ำวรีะชัยลงิ วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบล
ทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

8 ชดุ 480,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.ลพบรุี 1800837018110575
หมำกรกุคน วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเล
ชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

20 ชดุ 610,000 P  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR  ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบในTOR

วนศ.จันทบรุี 1800837018110072
ชดุรับแขก 6 ทีน่ั่ง วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ี
ต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 ชดุ 60,000 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ เปลีย่นวธิกีำรจัดซือ้จัดจำ้ง

วนศ.จันทบรุี 1800837018110145

เกำ้อีท้ ำงำนผูอ้ ำนวยกำร ขนำด กวำ้ง 600 x ลกึ 
600 x สงู 1140 มม. วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ี
ต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ตัว 11,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110959

เกำ้อีท้ ำงำนรองผูอ้ ำนวยกำร ขนำด กวำ้ง 600 x

 ลกึ 600 x สงู 1140 มม. วทิยำลัยนำฏศลิป
จันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

5 ตัว 55,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110153
เกำ้อีน้วมทรง A  วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ี
ต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

200 ตัว 184,000 P  ขัน้ตอนที ่10: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ เปลีย่นวธิกีำรจัดซือ้จัดจำ้ง

วนศ.จันทบรุี 1800837018110705

เกำ้อีนั้กเรยีน ขนำด กวำ้ง 520 x ลกึ 535 x สงู 
835 มม.  วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม่
 อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

11 ตัว 33,300           P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110319

เกำ้อีนั้กเรยีน ขนำด กวำ้ง 625 x ลกึ 760 x สงู 
850 มม.  วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม่
 อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1,134 ตัว 4,468,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110578

เกำ้อีรั้บรอง ขนำด กวำ้ง 410 x ลกึ 550 x สงู 
1010 มม.  วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัด
ใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

12 ตัว 102,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.จันทบรุี 1800837018110467

เกำ้อีส้ ำหรับโตะ๊ประชมุ ขนำด กวำ้ง 600 x ลกึ 
600 x สงู 950 มม. วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ี
ต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

6 ตัว 52,200 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110146

เกำ้อีห้นำ้โตะ๊ท ำงำนผูอ้ ำนวยกำร ขนำด กวำ้ง 
600 x ลกึ 540 x สงู 950 มม. วทิยำลัยนำฏศลิป
จันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

2 ตัว 17,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110149

เกำ้อีห้นำ้โตะ๊ท ำงำนรองผูอ้ ำนวยกำร ขนำด 
กวำ้ง 600 x ลกึ 540 x สงู 950 มม. วทิยำลัย
นำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืง
จันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

10 ตัว 85,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110581

เกำ้อีห้อ้งปฎบัิตกิำรคอมพวิเตอร ์ขนำด กวำ้ง 
560 x ลกึ 610 x สงู 820 มม.  วทิยำลัยนำฏ
ศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

68 ตัว 530,400 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110580

เกำ้อีห้อ้งสมดุ ขนำด กวำ้ง 450 x ลกึ 460 x สงู 
850 มม. วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม่
 อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

27 ตัว 137,700 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110471

เคำนเ์ตอรบ์รรณำรักษ์ ขนำด กวำ้ง 3525 x ลกึ 
1660 x สงู 1100 มม. วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุี
 ต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ตัว 97,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110579

เคำนเ์ตอรป์ระชำสมัพันธ ์ขนำด กวำ้ง 3250 x 

ลกึ 910 x สงู 1100 มม. วทิยำลัยนำฏศลิป
จันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

1 ตัว 60,700 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110966

เคำรเ์ตอรบ์รหิำรยมืคนืหนังสอื วทิยำลัยนำฏศลิป
จันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

1 ชดุ 16,500 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110822

ชัน้วำงหนังสอืแบบมฝีำหลัง วำงหนังสอืได ้6 

ระดับ วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่
อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 ตู ้ 50,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110961

ชัน้หนังสอืแบบ 1 หนำ้ 1 ชว่ง ขนำด กวำ้ง 925 x

 ลกึ 281 x สงู 1969 มม. วทิยำลัยนำฏศลิป
จันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

10 ตัว 125,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110703

โซฟำรับแขก 1 ทีน่ั่ง ขนำด กวำ้ง 850 x ลกึ 690

 x สงู 750 มม. วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบล
วัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

6 ชดุ 88,200 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ
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 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.จันทบรุี 1800837018110069

โซฟำรับแขก 3 ทีน่ั่ง ขนำด กวำ้ง 2030 x ลกึ 
690 x สงู 750 มม. วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ี
ต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

10 ชดุ 320,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110963

ตูเ้ก็บเอกสำร 4 ลิน้ชัก ขนำด กวำ้ง 464 x ลกึ 
616 x สงู 1320 มม. วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ี
ต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

6 ตู ้ 54,300 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110147

ตูเ้ก็บเอกสำรเตีย้บำนเปิด ขนำด กวำ้ง 900 x ลกึ
 400 x สงู 834 มม. วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ี
ต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 ตู ้ 19,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110068

ตูเ้ก็บเอกสำรบนโลง่-ลำ่งบำนเปิด ขนำด กวำ้ง 
900 x ลกึ 400 x สงู 1608 มม. วทิยำลัยนำฏ
ศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

15 ตู ้ 211,500 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110960

ตูเ้ก็บเอกสำรบำนเปิดกระจก ขนำด กวำ้ง 900 x 

ลกึ 400 x สงู 1221 มม. วทิยำลัยนำฏศลิป
จันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

10 ตู ้ 253,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110962

ตูเ้ก็บเอกสำรบำนเลือ่นกระจก ขนำด กวำ้ง 900 x

 ลกึ 450 x สงู 750 มม. วทิยำลัยนำฏศลิป
จันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

3 ตู ้ 16,500 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110821

ตูเ้ก็บเอกสำรแบบรำงเลือ่น ขนำด กวำ้ง 6700 x

 ลกึ 2136 x สงู 2370 มม. วทิยำลัยนำฏศลิป
จันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

1 ชดุ 803,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110150

ตูเ้ก็บเอกสำรสงูลำ่งบำนทบึ-บนบำนกระจก 
ขนำด กวำ้ง 900 x ลกึ 400 x สงู 1995 มม. 

วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอ
เมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

5 ตู ้ 180,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110702

ตูโ้ชว ์Built-in ขนำด กวำ้ง 2700 x ลกึ 600 x สงู
 2600 มม. วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัด
ใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ตู ้ 150,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110577

ตูเ้สรมิโตะ๊ท ำงำนผูอ้ ำนวยกำร ขนำด กวำ้ง 2000

 x ลกึ 600 x สงู 660 มม. วทิยำลัยนำฏศลิป
จันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

1 ตู ้ 54,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110704

ตูเ้สรมิโตะ๊ท ำงำนรองผูอ้ ำนวยกำร ขนำด กวำ้ง 
2000 x ลกึ 600 x สงู 660 มม. วทิยำลัยนำฏ
ศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

5 ตัว 270,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110958

ตูเ้หล็กเก็บเอกสำรบำนเลือ่นกระจก ขนำด กวำ้ง 
91.5 ลกึ 45.7 สงู 183 ซม วทิยำลัยนำฏศลิป
จันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

2 ตู ้ 9,400 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.จันทบรุี 1800837018110465

ตูเ้อกสำรเหล็กส ำหรับใสแ่ฟ้ม 4 ชัน้ สเีทำ 
วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอ
เมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

3 ตู ้ 21,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110148

โตะ๊กลำงรับแขก ขนำด กวำ้ง 1040 x ลกึ 535 x

 สงู 420 มม. วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัด
ใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

9 ตัว 50,600 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110067

โตะ๊ท ำงำนผูอ้ ำนวยกำร ขนำด กวำ้ง 2400 x ลกึ
 1000 x สงู 750 มม. วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ี
ต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ตัว 40,900 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110070

โตะ๊ท ำงำนรองผูอ้ ำนวยกำร ขนำด กวำ้ง 2000 x

 ลกึ 1000 x สงู 750 มม. วทิยำลัยนำฏศลิป
จันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

5 ตัว 192,500 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110151

โตะ๊ท ำงำนหัวหนำ้ฝ่ำย ขนำด กวำ้ง 1600 x ลกึ 
750 x สงู 750 มม. วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ี
ต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 ตัว 39,800 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110318

โตะ๊ปฎบัิตกิำรคอมพวิเตอร ์(ตัวเสรมิ) ขนำด 
กวำ้ง 1200 x ลกึ 600 x สงู 750 มม.  วทิยำลัย
นำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืง
จันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

44 ตัว 308,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110317

โตะ๊ปฎบัิตกิำรคอมพวิเตอร ์(แถว) ขนำด กวำ้ง 
2400 x ลกึ 600 x สงู 750 มม.  วทิยำลัยนำฏ
ศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

12 ตัว 193,200 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110466

โตะ๊ประชมุยอ่ย ขนำด กวำ้ง 1800 x ลกึ 1200 x

 สงู 750 มม.  วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบล
วัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ตัว 33,700 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110470

โตะ๊ประชมุยอ่ย ขนำด กวำ้ง 2400 x ลกึ 1200 x

 สงู 750 มม.  วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบล
วัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ตัว 26,100 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110469

โตะ๊หอ้งรับแขก ขนำด กวำ้ง 640 x ลกึ 535 x 

สงู 420 มม.  วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัด
ใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

4 ตัว 16,100 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.จันทบรุี 1800837018110071

โตะ๊อำ่นหนังสอื ขนำด กวำ้ง 1800 x ลกึ 900 x 

สงู 750 มม. วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัด
ใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

9 ตัว 135,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110468

ถำดคยีบ์อรด์ ขนำด กวำ้ง 650 x ลกึ 320 x สงู 
19 มม. วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่
อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

95 อนั 152,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110820

ทีว่ำง CPU ลอ้เลือ่น ขนำด กวำ้ง 225 x ลกึ 500

 x สงู 305 มม. วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบล
วัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

95 ตัว 152,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110964

แผน่บังตำ ขนำด กวำ้ง 1000 x ลกึ 0.7 x สงู 
350 มม.  วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม่
 อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

68 แผน่ 129,200 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110152

แผน่บังตำ ขนำด กวำ้ง 1300 x ลกึ 0.7 x สงู 
350 มม.  วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม่
 อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 แผน่ 2,100 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110477
กระเดือ่งกลองชดุ วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ี
ต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ชดุ 30,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110478

Electronic Machine RHYM วทิยำลัยนำฏศลิป
จันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

2 ตัว 100,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110078

Electronic Pecussioc  วทิยำลัยนำฏศลิป
จันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

1 เครือ่ง 50,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110156
กลองชดุ วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม่
 อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ชดุ 200,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110076
กลองชดุไฟฟ้ำ วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบล
วัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

4 ชดุ 600,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110708

กลองใหญเ่ดนิแถว 22 นิว้ วทิยำลัยนำฏศลิป
จันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

1 ใบ 80,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110588
กตีำ้รเ์บสไฟฟ้ำ วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบล
วัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ตัว 100,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.จันทบรุี 1800837018110970
กตีำ้รไ์ฟฟ้ำ วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัด
ใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ตัว 100,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110829
คองกำ้ วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่
อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ชดุ 70,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110079
คยีบ์อรด์ วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม่
 อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ตัว 150,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110830
ฉำบเดนิแถว วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัด
ใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 คู่ 25,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110969

ตูล้ ำโพงซบัเบส 18  นิว้มเีพำเวอรใ์นตัว 
วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอ
เมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 ใบ 300,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110831

ตูล้ ำโพงเสยีงแหลม 12 นิว้ มเีพำเวอรใ์นตัว 
วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอ
เมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 ใบ 180,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110587
เบลไลลำ่ 27 คยี ์วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ี
ต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

8 ตัว 40,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110709
เบลไลลำ่ 32 คยี ์วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ี
ต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

8 ตัว 54,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110479
เปียโนไฟฟ้ำ วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัด
ใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ตัว 250,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110324
เมโลเดยีน 23 คยี ์วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ี
ต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

16 ตัว 40,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110586
สแนรก์ลองชดุ วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบล
วัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ใบ 30,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110326
สแนรม์ำรช์ชิง่ วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบล
วัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ใบ 80,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.จันทบรุี 1800837018110710

หฟัูงส ำหรับแกะเพลงและซอ้มกลองชดุไฟฟ้ำ
แบบไรส้ำย วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัด
ใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 ชดุ 12,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110155
อพัไรทเ์ปียโน วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบล
วัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

3 หลัง 1,050,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110480
อเีลคโทน วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัด
ใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 เครือ่ง 250,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110077
แอมป์คยีบ์อรด์ วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบล
วัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 ใบ 160,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110325
แอมป์เบส วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัด
ใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 ใบ 240,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110712
ชดุนำงยนืเครือ่ง วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ี
ต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

5 ชดุ 325,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบใน TOR

วนศ.จันทบรุี 1800837018110711
ชดุพระแขนสัน้ วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบล
วัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

5 ชดุ 250,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบใน TOR

วนศ.จันทบรุี 1800837018120005

รถโดยสำรขนำด 12 ทีน่ั่ง (ดเีซล) ปรมิำตร
กระบอกสบูไมต่ ำ่กวำ่ 2,400 ซซี ีหรอืก ำลัง
เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ ำ่กวำ่ 90 กโิลวัตต ์
วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอ
เมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 คัน 1,364,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่15: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110930
คอมพวิเตอรแ์ท็ปเล็ต วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ี
ต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 เครือ่ง 20,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่15: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110A23

เครือ่งกระจำยสญัญำณ Internet แบบ MESH 

Wifi จ ำนวน 3 โหนด วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ี
ต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

1 ชดุ 30,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่15: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110657

เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One ส ำหรับงำน
ประมวลผล วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัด
ใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

13 เครือ่ง 299,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่15: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.จันทบรุี 1800837018110195

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบ
ที ่1 (จอแสดงภำพขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 19 นิว้) 
วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอ
เมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 เครือ่ง 44,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่15: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110796

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบ
ที ่2 (จอแสดงภำพขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 19 นิว้) 
วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอ
เมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

47 เครือ่ง 1,410,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่15: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110A22

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส ำหรับงำน
ประมวลผล  วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัด
ใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

7 เครือ่ง 154,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่15: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110929

เครือ่งพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้ม
ตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer)  

วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอ
เมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

4  เครือ่ง 32,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่15: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110282

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ส ีชนดิ Network 

แบบที ่2 (27 หนำ้/นำท)ี วทิยำลัยนำฏศลิป
จันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

1 เครือ่ง 27,000 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่15: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.จันทบรุี 1800837018110928

เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA วทิยำลัยนำฏ
ศลิปจันทบรุ ีต ำบลวัดใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ี
จังหวัดจันทบรุี

47 เครือ่ง 117,500 P
 ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

 ขัน้ตอนที ่15: ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.พัทลงุ 1800837018110484

คยีบ์อรด์ (Keyboard) วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ 
ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัด
พัทลงุ

2 เครือ่ง 300,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่8: ท ำประกำศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ 1800837018110836
ตูแ้อมป์คยีบ์อรด์ วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบล
ควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

2 ตู ้ 120,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่8: ท ำประกำศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ 1800837018110592
ฟลตุ วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบลควนมะพรำ้ว
 อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

2 คัน 120,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่6: รำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ 1800837018110975
สแตนทว์ำงโนต้ วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบล
ควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

20 ตัว 60,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่6: รำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ 1800837018110332

ฟ้อนภไูทสำมเผำ่ ออกมวยโบรำณ วทิยำลัยนำฏ
ศลิปพัทลงุ ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ
 จังหวัดพัทลงุ

20 ชดุ 160,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่6: รำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ 1800837018110087
กลดสตีำ่ง ๆ วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบลควน
มะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

4 หน่วย 8,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่6: รำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ 1800837018110486
เครือ่งรำชปูโภค วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบล
ควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

1 ชดุ 35,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่6: รำ่งประกำศเชญิชวน
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.พัทลงุ 1800837018110086
เครือ่งส ำอำง วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบล
ควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

1 ชดุ 35,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่6: รำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ 1800837018110978
เครือ่งสงู วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบลควน
มะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

14 อนั 280,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่6: รำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ 1800837018110977

โคมบัว วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบลควน
มะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ
วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบลควนมะพรำ้ว 
อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

30 คู่ 30,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่6: รำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ 1800837018110716

ชดุยักษ์แบบมยีอด มโหธร เปำวนำสรู มำรศี 
วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบลควนมะพรำ้ว 
อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

3 ชดุ 210,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่6: รำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ 1800837018110085

ชดุระบ ำชมุนุมเผำ่ไทย วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ 
ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัด
พัทลงุ

18 ชดุ 129,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่6: รำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ 1800837018110161
ชดุวงโยทวำทติ วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบล
ควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

30 ชดุ 150,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่6: รำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ 1800837018110485
ชดุเสนำยักษ์ วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบล
ควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

10 ชดุ 550,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่6: รำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ 1800837018110837

ตั่งวำงเครือ่งรำชปูโภค วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ 
ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัด
พัทลงุ

2 คู่ 12,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่6: รำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ 1800837018110487
เตยีงแดงใหญ ่วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบล
ควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

3 เตยีง 30,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่6: รำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ 1800837018110717

ปัญจเุหร็จเพชรโลหะชดุทอง วทิยำลัยนำฏศลิป
พัทลงุ ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ 
จังหวัดพัทลงุ

8 หัว 120,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่6: รำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ 1800837018110976
รัดเกลำ้เปลว วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบล
ควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

6 ชดุ 162,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่6: รำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ 1800837018110088

เวทวีำงเครือ่งดนตรไีทย วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ
 ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัด
พัทลงุ

24 ชดุ 72,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่6: รำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.พัทลงุ 1800837018110838
หนังใหญ ่ยักษ์ วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบล
ควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

2 ตัว 30,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่6: รำ่งประกำศเชญิชวน
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.พัทลงุ 1800837018110593
หนังใหญ ่ลงิ วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบล
ควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

2 ตัว 30,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  ขัน้ตอนที ่6: รำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018110488

กลองทอมบำ้ วทิยำลัยนำฏศลิปสพุรรณบรุ ี
ต ำบลสนำมชัย อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด
สพุรรณบรุี

2 คู่ 20,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018110596

กลองทอมส ำหรับเดนิแถว วทิยำลัยนำฏศลิป
สพุรรณบรุ ีต ำบลสนำมชัย อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุี
 จังหวัดสพุรรณบรุี

1 ใบ 80,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018110198

กลองสแนร ์พรอ้มชดุสะพำย วทิยำลัยนำฏศลิป
สพุรรณบรุ ีต ำบลสนำมชัย อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุี
 จังหวัดสพุรรณบรุี

1 ชดุ 30,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018110841

กลองใหญส่ ำหรับเดนิแถว ขนำด 26 นิว้ 
วทิยำลัยนำฏศลิปสพุรรณบรุ ีต ำบลสนำมชัย 
อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

1 ใบ 75,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018110197

คลำรเินท วทิยำลัยนำฏศลิปสพุรรณบรุ ีต ำบล
สนำมชัย อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด
สพุรรณบรุี

1 คัน 100,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018110091

แซกโซโฟน โซปรำโน วทิยำลัยนำฏศลิป
สพุรรณบรุ ีต ำบลสนำมชัย อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุี
 จังหวัดสพุรรณบรุี

1 คัน 100,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018110840

แซกโซโฟน เทนเนอร ์วทิยำลัยนำฏศลิป
สพุรรณบรุ ีต ำบลสนำมชัย อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุี
 จังหวัดสพุรรณบรุี

1 คัน 120,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018110979

แซกโซโฟน อลัโต วทิยำลัยนำฏศลิปสพุรรณบรุี
 ต ำบลสนำมชัย อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด
สพุรรณบรุี

1 คัน 90,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018110093

ตูแ้อมป์กตีำ้ร ์วทิยำลัยนำฏศลิปสพุรรณบรุ ี
ต ำบลสนำมชัย อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด
สพุรรณบรุี

1 ตู ้ 50,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018110842

ตูแ้อมป์เบส วทิยำลัยนำฏศลิปสพุรรณบรุ ีต ำบล
สนำมชัย อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด
สพุรรณบรุี

1 ตู ้ 60,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018110595

ทรัมเป็ต วทิยำลัยนำฏศลิปสพุรรณบรุ ีต ำบล
สนำมชัย อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด
สพุรรณบรุี

1 คัน 100,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018110334

เทนเนอร ์ทรอมโบน วทิยำลัยนำฏศลิปสพุรรณบรุี
 ต ำบลสนำมชัย อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด
สพุรรณบรุี

1 คัน 100,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ(์TOR)
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018110980
ฟรตุ วทิยำลัยนำฏศลิปสพุรรณบรุ ีต ำบลสนำมชัย
 อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

2 ตัว 60,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018110092

เมโลเดยีน ขนำดมลีิม้นิว้ 32 คยี ์1 ชดุ (30ตัว) 
วทิยำลัยนำฏศลิปสพุรรณบรุ ีต ำบลสนำมชัย 
อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

1 ชดุ 60,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018120007

รถโดยสำรขนำด 12 ทีน่ั่ง (ดเีซล) ปรมิำตร
กระบอกสบูไมต่ ำ่กวำ่ 2,400 ซซี ีหรอืก ำลัง
เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ ำ่กวำ่ 90 กโิลวัตต ์
วทิยำลัยนำฏศลิปสพุรรณบรุ ีต ำบลสนำมชัย 
อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

1 คัน 1,364,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018110799

กลอ้งโทรทัศนว์งจรปิด แบบปรับมมุมองคงที ่
ส ำหรับตดิตัง้ภำยนอกอำคำร แบบที ่1 (Outdoor

 PTZ  Network Camera) วทิยำลัยนำฏศลิป
สพุรรณบรุ ีต ำบลสนำมชัย อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุี
 จังหวัดสพุรรณบรุี

2 ชดุ 160,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018110542

กลอ้งโทรทัศนว์งจรปิด แบบปรับมมุมองคงที ่
ส ำหรับตดิตัง้ภำยในอำคำร แบบที ่2 (Indoor 

Fixed Network Camera) วทิยำลัยนำฏศลิป
สพุรรณบรุ ีต ำบลสนำมชัย อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุี
 จังหวัดสพุรรณบรุี

3 ชดุ 150,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018110196

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบ
ที ่1  (จอแสดงภำพขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 19 นิว้) 
วทิยำลัยนำฏศลิปสพุรรณบรุ ีต ำบลสนำมชัย 
อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

20 เครือ่ง 440,000 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018110374

เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA วทิยำลัยนำฏ
ศลิปสพุรรณบรุ ีต ำบลสนำมชัย อ ำเภอเมอืง
สพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

21 เครือ่ง 52,500 P  ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ(์TOR)

วนศ.นครรำชสมีำ 1800837018110597

Bb Clarinet วทิยำลัยนำฏศลิปนครรำชสมีำ 
ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ จังหวัด
นครรำชสมีำ

2 ตัว 100,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบใน TOR

วนศ.นครรำชสมีำ 1800837018110758

Bb Trumpet วทิยำลัยนำฏศลิปนครรำชสมีำ 
ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ จังหวัด
นครรำชสมีำ

2 ตัว 120,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบใน TOR

วนศ.นครรำชสมีำ 1800837018110495

Bb/F tenor Trombone วทิยำลัยนำฏศลิป
นครรำชสมีำ ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมอืง
นครรำชสมีำ จังหวัดนครรำชสมีำ

1 ตัว 70,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบใน TOR

วนศ.นครรำชสมีำ 1800837018110100

Eb Alto Saxophone วทิยำลัยนำฏศลิป
นครรำชสมีำ ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมอืง
นครรำชสมีำ จังหวัดนครรำชสมีำ

1 ตัว 90,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบใน TOR

วนศ.นครรำชสมีำ 1800837018110496

Marching Baritone วทิยำลัยนำฏศลิป
นครรำชสมีำ ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมอืง
นครรำชสมีำ จังหวัดนครรำชสมีำ

4 ตัว 600,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบใน TOR
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ

 18 พ.ย.2563)

ปญัหาและอปุสรรค (ถา้ม)ี 

(17)

วนศ.นครรำชสมีำ 1800837018110759

Marching Mellophone วทิยำลัยนำฏศลิป
นครรำชสมีำ ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมอืง
นครรำชสมีำ จังหวัดนครรำชสมีำ

4 ตัว 600,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบใน TOR

วนศ.นครรำชสมีำ 1800837018110982

Marching Tuba วทิยำลัยนำฏศลิปนครรำชสมีำ
 ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ 
จังหวัดนครรำชสมีำ

2 ตัว 600,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบใน TOR

วนศ.นครรำชสมีำ 1800837018110340

Tenor Saxophone วทิยำลัยนำฏศลิป
นครรำชสมีำ ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมอืง
นครรำชสมีำ จังหวัดนครรำชสมีำ

1 ตัว 120,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่4: ขอควำมเห็นชอบใน TOR

วนศ.นครรำชสมีำ 1800837018110598

ชดุระบ ำวำนรพงศ ์พรอ้มเครือ่งประดับ และศรีษะ
 วทิยำลัยนำฏศลิปนครรำชสมีำ ต ำบลโคกกรวด 
อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ จังหวัดนครรำชสมีำ

18 ชดุ 1,080,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ (16 พ.ย. - 25 พ.ย.63)

วนศ.นครรำชสมีำ 1800837018110497

ชดุระบ ำอสรุพงศ ์พรอ้มเครือ่งประดับและศรีษะ 
วทิยำลัยนำฏศลิปนครรำชสมีำ ต ำบลโคกกรวด 
อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ จังหวัดนครรำชสมีำ

10 ชดุ 750,000 P
ขัน้ตอนที ่2: ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรยละเอยีดและ
คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)

ขัน้ตอนที ่9: เสนอรำคำในระบบ (16 พ.ย. - 25 พ.ย.63)

วชศ. 1800837018110A12
รถไฟฟ้ำ 14 ทีน่ั่ง วทิยำลัยชำ่งศลิป แขวง
ลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรงุเทพมหำนคร

1 คัน 530,000 P ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ขัน้ตอนที ่1: ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง



 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
     5.4 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรยีมการจัดซือ้จัดจ้างงบลงทนุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (ขอ้มลูการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563) 
        5.4.1 ติดตามความก้าวหนา้ในการเตรยีมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทนุรายการครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
 ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบรอ้ยแล้ว 
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 (11)

เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

ประเภท

ของ

คูส่ญัญา 

(12.4)

จงัหวดัทีท่ า

การซือ้ (12.5)

ยีห่อ้ 

(ถา้ม)ี 

(12.6)

รุน่ (ถา้

ม)ี (12.7)

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 านวนเงนิตาม

งวดงานทีร่ะบุ

ในสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

รายงานจากการประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่

วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี
 1800837018110989

เกำ้อี ้สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ 

อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
24 ตัว 51,900 P

ใบสัง่ซือ้

เลขที ่2/2564
4 พ.ย.63

บจก.ดเีฟอรน์ิ

เมท
บรษัิทจ ำกัด นครปฐม

4 พ.ย.63 - 3 

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

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี
 1800837018110210

เกำ้อีส้ ำนักงำน สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ 

ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

2 ตัว 6,100 P
ใบสัง่ซือ้

เลขที ่5/2564
4 พ.ย.63

บจก.เอ็น เอส

 บ ีออฟฟิศ
บรษัิทจ ำกัด นครปฐม

4 พ.ย.63 - 3 

ม.ค.64
            5,992.00 1 3-ม.ค.-64             5,992.00 7015340551  ระหวำ่งด ำเนนิกำรขออนุมัตสิัง่ซือ้  ระหวำ่งสง่มอบ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี
 1800837018110854

เกำ้อีส้ ำนักงำน สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ 

ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

2 ตัว 3,000 P
ใบสัง่ซือ้

เลขที ่2/2564
4 พ.ย.63

บจก.ดเีฟอรน์ิ

เมท
บรษัิทจ ำกัด นครปฐม

4 พ.ย.63 - 3 

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

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี
 1800837018110504

เครือ่งบันทกึเสยีงขนำดพกพำ สถำบันบัณฑติ

พัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม

1 เครือ่ง 5,000 P
ใบสัง่ซือ้

เลขที ่1/2564
4 พ.ย.63

บจก.ซนีอน

เทค
บรษัิทจ ำกัด นครปฐม 4-19 พ.ย.63             4,990.00 1 19-พ.ย.-63             4,990.00 7015340555  ระหวำ่งด ำเนนิกำรขออนุมัตสิัง่ซือ้  ระหวำ่งสง่มอบ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี
 1800837018110505

ชดุเคำน์เตอรบ์รกิำรยมื-คนื สถำบันบัณฑติ

พัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 69,300 P
ใบสัง่ซือ้

เลขที ่4/2564
4 พ.ย.63

บจก.โลหะ

ประทปี เน็กซ์

เจน

บรษัิทจ ำกัด นครปฐม
4 พ.ย.63 - 3 

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

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี
 1800837018110627

ชดุโตะ๊คอมพวิเตอรแ์ละเกำ้อี ้สถำบันบัณฑติ

พัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม

7 ชดุ 35,000 P
ใบสัง่ซือ้

เลขที ่5/2564
4 พ.ย.63

บจก.เอ็น เอส

 บ ีออฟฟิศ
บรษัิทจ ำกัด นครปฐม

4 พ.ย.63 - 3 

ม.ค.64
          30,709.00 1 3-ม.ค.-64           30,709.00 7015340551  ระหวำ่งด ำเนนิกำรขออนุมัตสิัง่ซือ้  ระหวำ่งสง่มอบ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี
 1800837018110626

ตูล็้อคเกอร ์ 18 ชอ่ง สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ 

ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

1 ตู ้ 8,000 P
ใบสัง่ซือ้

เลขที ่5/2564
4 พ.ย.63

บจก.เอ็น เอส

 บ ีออฟฟิศ
บรษัิทจ ำกัด นครปฐม

4 พ.ย.63 - 3 

ม.ค.64
            6,955.00 1 3-ม.ค.-64             6,955.00 7015340551  ระหวำ่งด ำเนนิกำรขออนุมัตสิัง่ซือ้  ระหวำ่งสง่มอบ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี
 1800837018110346

ตูเ้หล็กบำนเลือ่นกระจก สถำบันบัณฑติพัฒน

ศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

4 ตู ้ 13,700 P
ใบสัง่ซือ้

เลขที ่2/2564
4 พ.ย.63

บจก.ดเีฟอรน์ิ

เมท
บรษัิทจ ำกัด นครปฐม

4 พ.ย.63 - 3 

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

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี
 1800837018110988

โตะ๊ท ำงำนโลง่ สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ 

ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

6 ตัว 34,500 P
ใบสัง่ซือ้

เลขที ่2/2564
4 พ.ย.63

บจก.ดเีฟอรน์ิ

เมท
บรษัิทจ ำกัด นครปฐม

4 พ.ย.63 - 3 

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

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี
 1800837018110855

บันไดหยบิหนังสอื สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ 

ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

1 ตัว 6,000 P
ใบสัง่ซือ้

เลขที ่3/2564
4 พ.ย.63

บจก.ซนีอน

เทค
บรษัิทจ ำกัด นครปฐม

4 พ.ย.63 - 3 

ม.ค.64
            3,852.00 1 3-ม.ค.-64             3,852.00 7015340553  ระหวำ่งด ำเนนิกำรขออนุมัตสิัง่ซือ้  ระหวำ่งสง่มอบ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี
 1800837018110987

รถเข็นหนังสอื สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบล

ศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
1 ตัว 6,000 P

ใบสัง่ซือ้

เลขที ่4/2564
4 พ.ย.63

บจก.โลหะ

ประทปี เน็กซ์

เจน

บรษัิทจ ำกัด นครปฐม
4 พ.ย.63 - 3 

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

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี
 1800837018110986

สแตนส ำหรับวำงเครือ่งคอมพวิเตอรส์ ำหรับ

สบืคน้ สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ

 อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2 อัน 20,000 P
ใบสัง่ซือ้

เลขที ่4/2564
4 พ.ย.63

บจก.โลหะ

ประทปี เน็กซ์

เจน

บรษัิทจ ำกัด นครปฐม
4 พ.ย.63 - 3 

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

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี
 1800837018110186

กลอ้งวงจรปิดภำยในชนดิเครอืขำ่ย แบบ

มมุมองคงทีส่ ำหรับตดิตัง้ภำยในอำคำร สถำบัน

บัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

4 ตัว 92,000 P
ใบสัง่ซือ้

เลขที ่7/2564
4 พ.ย.63

บจก.พเีพลิ 

แวร์
บรษัิทจ ำกัด นครปฐม Hikvision

DS 

7680NI 

K2/8P

4 พ.ย.63 - 2 

ก.พ.64
          89,880.00 1 2 ก.พ.64           89,880.00

 ระหวำ่งด ำเนนิกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรเสนอ

รำคำ
 ระหวำ่งสง่มอบ

ส ำนักงำน

อธกิำรบดี
 1800837018110651

ชดุกลอ้งวงจรปิด พรอ้มตดิตัง้ สถำบันบัณฑติ

พัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม

1  ชดุ 150,000 P
ใบสัง่ซือ้

เลขที ่7/2564
4 พ.ย.63

บจก.พเีพลิ 

แวร์
บรษัิทจ ำกัด นครปฐม Hikvision

DS 

2CD212

1G0 I

4 พ.ย.63 - 2 

ก.พ.64
        147,446.00 1 2 ก.พ.64         147,446.00

 ระหวำ่งด ำเนนิกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรเสนอ

รำคำ
 ระหวำ่งสง่มอบ

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110998

ชดุกลอ่งส ำหรับกระจำยเสยีง DI คณะ

ศลิปศกึษำ แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระ

นคร กรงุเทพมหำนคร

5 กลอ่ง 15,000 P 1/2564 10/พ.ย./2563
บจก.มวิสคิ 

สเปซ
ใบสัง่ซือ้ กรงุเทพฯ

10 พ.ย. 2563-25

 พ.ย.2563
               13,375 1 25 พ.ย. 2563                13,375 7015352974

 ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)
 รอสง่มอบ

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110353

ระนำดเอกรำงตัดแกะสลักลงรักปิดทอง พรอ้ม

ผนื คณะศลิปศกึษำ แขวงพระบรมมหำรำชวัง 

เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร

1 ชดุ 42,000 P
รำ้นสวุรรณ

สังคตี
บคุคลธรรมดำ กรงุเทพฯ

10 พ.ย. 2563 - 8

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

 ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)
 รอสง่มอบ

คณะศลิปศกึษำ 1800837018110997

รำงระนำดทุม้รำงตัดแกะสลักลงรักปิดทอง

พรอ้มผนื คณะศลิปศกึษำ แขวง

พระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหำนคร

1 ชดุ 39,000 P
รำ้นสวุรรณ

สังคตี
บคุคลธรรมดำ กรงุเทพฯ

10 พ.ย. 2563 - 8

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

 ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ ์(TOR)
 รอสง่มอบ

คณะศลิปวจิติร 1800837018110643
เครือ่งเคลอืบบัตร A3 คณะศลิปวจิติร ต ำบล

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

บรษัิท 

ออฟฟิศเมท 

(ไทย) จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด กทม ลำมเิรล
LMR-

320

16 ตค 63 ถงึ 25

 พย 63
            5,290.01 1   7015369661  อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

คณะศลิปวจิติร 1800837018110220

ตูเ้ก็บของบำนเลือ่น ควำมสงูไมน่อ้ยกวำ่ 1.8 

เมตร คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอ

พทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

5 ตู ้ 30,000 P 9/2564 9 พย 63

บรษัิท ไทย

พัฒนำครภัุฯฑ์

 จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด กทม
9 พย 63 ถงึ 24 

ธค 63
          30,000.00 1 7015365857  อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

คณะศลิปวจิติร 1800837018110523

ตูเ้ตีย้เก็บเอกสำรเหล็กบำนเลือ่นกระจก ขนำด

1.20ม. คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอ

พทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

5 ตู ้ 25,000 P 9/2564 9 พย 63

บรษัิท ไทย

พัฒนำครภัุฯฑ์

 จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด กทม
9 พย 63 ถงึ 24 

ธค 63
          25,000.00 1 7015365857  อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

คณะศลิปวจิติร 1800837018110642

ตูเ้ตีย้เก็บเอกสำรเหล็กบำนเลือ่นทบึ ขนำด

1.20ม. คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอ

พทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

5 ตู ้ 25,000 P 9/2564 9 พย 63

บรษัิท ไทย

พัฒนำครภัุฯฑ์

 จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด กทม
9 พย 63 ถงึ 24 

ธค 63
          24,500.00 1 7015365857  อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง  จองเลข PO ในระบบ GFMIS
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คณะศลิปวจิติร 1800837018110167
ตูล็้อคเกอรแ์บบ 4 ชอ่ง คณะศลิปวจิติร ต ำบล

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

บรษัิท ไทย

พัฒนำครภัุฯฑ์

 จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด กทม
9 พย 63 ถงึ 24 

ธค 63
          13,000.00 1 7015365857  อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

คณะศลิปวจิติร 1800837018110784
ตูเ้หล็กบำนเปิด 2 บำน คณะศลิปวจิติร ต ำบล

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

บรษัิท ไทย

พัฒนำครภัุฯฑ์

 จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด กทม
9 พย 63 ถงึ 24 

ธค 63
          27,500.00 1 7015365857  อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

คณะศลิปวจิติร 1800837018110901
ตูเ้อกสำร 15 ลิน้ชกั คณะศลิปวจิติร ต ำบล

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

บรษัิท ไทย

พัฒนำครภัุฯฑ์

 จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด กทม
9 พย 63 ถงึ 24 

ธค 63
            8,600.00 1 7015365857  อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

คณะศลิปวจิติร 1800837018110785

โตะ๊ท ำงำนอำจำรยพ์รอ้มเกำ้อี ้คณะศลิปวจิติร 

ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

10 ชดุ 100,000 P 9/2564 9 พย 63

บรษัิท ไทย

พัฒนำครภัุฯฑ์

 จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด กทม
9 พย 63 ถงึ 24 

ธค 63
        100,000.00 1 7015365857  อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

คณะศลิปวจิติร 1800837018110A06

พัดลมตดิผนัง 16 นิว้ส ำหรับหอ้งพักอำจำรย ์

(พรอ้มตดิตัง้) คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ 

อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

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

สกลุ จ ำกัด
บรษัิทจ ำกัด กทม มติซบูชิ ิ W16-GZ

16 ตค 63 ถงึ 15

 พย 63
          20,100.00 1 7015370035  อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

คณะศลิปวจิติร 1800837018110902

พัดลมระบำยอำกำศตดิผนัง ขนำด 18 นิว้ 

ส ำหรับหอ้งปฏบิัตตงิำน (พรอ้มตดิตัง้) คณะ

ศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม

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

สกลุ จ ำกัด
บรษัิทจ ำกัด กทม YUSHI FAD50-4

16 ตค 63 ถงึ 15

 พย 63
          20,640.00 1 7015370035  อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

คณะศลิปวจิติร 1800837018110524

พัดลมอตุสำหกรรมตดิผนัง 30 นิว้ส ำหรับหอ้ง

ปฏบิัตงิำน (พรอ้มตดิตัง้) คณะศลิปวจิติร ต ำบล

ศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

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

สกลุ จ ำกัด
บรษัิทจ ำกัด กทม YUSHI

DF750-

TW

16 ตค 63 ถงึ 15

 พย 63
        132,000.00 1 7015370035  อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

คณะศลิปวจิติร 1800837018110221

รถเข็น 4 ลอ้ ขนำดกลำง (ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 61

 x 91 ซม.) คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ 

อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 คัน 7,000 P 2/2564 16 ตค 63

บรษัิท 

ออฟฟิศเมท 

(ไทย) จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด กทม โนเบลิลฟิ TSL11
16 ตค 63 ถงึ 25

 พย 63
            3,310.00 1 7015369661  อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

คณะศลิปวจิติร 1800837018110786

รถเข็น 4 ลอ้ ขนำดใหญ ่(ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 

76.5 x 117 ซม.) คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ

 อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 คัน 17,000 P 2/2564 16 ตค 63

บรษัิท 

ออฟฟิศเมท 

(ไทย) จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด กทม แฮปป้ีมฟู CH401
16 ตค 63 ถงึ 25

 พย 63
            9,390.00 1 7015369661  อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

คณะศลิปวจิติร 1800837018110169

ชัน้วำงกระดำษ A1 ขนำด 8 ชัน้ คณะศลิปวจิติร

 ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

5 ชัน้ 17,500 P 10/2564 11 พย 63

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด เอสที

พพี ีเอ็นจิ

เนียริง่

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด
นนทบรุี

11 พย 63 ถงึ 11

 ธค 63
          17,494.50 1 7015364674  อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

คณะศลิปวจิติร 1800837018110168

ชัน้วำงของเหล็กชบุส ีขนำด 5 ชัน้ คณะศลิป

วจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม

4 อัน 32,000 P 9/2564 9 พย 63

บรษัิท ไทย

พัฒนำครภัุฯฑ์

 จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด กทม
9 พย 63 ถงึ 24 

ธค 63
          18,000.00 1 7015365857  อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

คณะศลิปวจิติร 1800837018110222
ล ำโพงพรอ้มอปุกรณ์ คณะศลิปวจิติร ต ำบล

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

บรษัิท เวลิด์

ลอฟท ์จ ำกัด
บรษัิทจ ำกัด นนทบรุี Yamaha

STAGEP

AS 

400BT

15 ตค 63 ถงึ 14

 ธค 63
        109,140.00 1 7015364669  ท ำแผนกำรจัดซือ้จัดจำ้ง  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

คณะศลิปวจิติร 1800837018110644
โทรโขง่ คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอ

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

บรษัิท เวลิด์

ลอฟท ์จ ำกัด
บรษัิทจ ำกัด นนทบรุี

15 ตค 63 ถงึ 14

 ธค 63
          35,000.00 1 7015364669  ท ำแผนกำรจัดซือ้จัดจำ้ง  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

คณะศลิปวจิติร 1800837018110171

กระดำนอเนกประสงค ์(กรนีบอรด์) 7 ชิน้ เลือ่น

สไลด ์ขนำด 1.25 x 6 เมตร คณะศลิปวจิติร 

ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

1 ชดุ 70,000 P 6/2564 21 ตค 63

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด ทพิ.

คอมเมอรเ์ชยีล

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด
ปทมุธำนี

21 ตค 63 ถงึ 20

 พย 63
          65,890.60 1 20 พย 2563           65,890.60 701536444  ท ำแผนกำรจัดซือ้จัดจำ้ง  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ

คณะศลิปวจิติร 1800837018110173
เครือ่งบดเคลอืบ คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ

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

บรษัิท เอสพ ี

เค.กำงชำ่ง 

จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด นนทบรุี
21 ตค 63 ถงึ 20

 พย 63
          58,850.00 1 7015370209  ท ำแผนกำรจัดซือ้จัดจำ้ง  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

คณะศลิปวจิติร 1800837018110359
โคมไฟพรอ้มอปุกรณ์ คณะศลิปวจิติร ต ำบล

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

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด เอสที

พพี ีเอ็นจิ

เนียริง่

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด
นนทบรุี

11 พย 63 ถงึ 11

 ธค 63
        119,840.00 1 7015371037  ท ำแผนกำรจัดซือ้จัดจำ้ง  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

คณะศลิปวจิติร 1800837018110172

จอภำพอัจฉรยิะเพือ่กำรเรยีนกำรสอน ขนำดไม่

นอ้ยกวำ่ 55 นิว้ พรอ้มอปุกรณ์ คณะศลิปวจิติร 

ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

1 ชดุ 160,000 P 15/2564 16 พย 63

บรษัิท ใบบญุ

 โซลชูัน่ส ์

จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด กทม
16 พย 63 ถงึ 16

 ธค 63
        158,880.00 1 7015371030  ท ำแผนกำรจัดซือ้จัดจำ้ง  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

คณะศลิปวจิติร 1800837018110903

โตะ๊ควำมรอ้น ระบบฮตีเตอรไ์ฟฟ้ำ คณะศลิป

วจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม

1 ชดุ 100,000 P 8/2564 22 ตค 63

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด ด.ีพ.ีเค

 แมชชนีเนอรี่

 แอนด ์สตลี

เวริค์

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด
สมทุรปรำกำร

22 ตค 63 ถงึ 20

 มค 64
          74,793.00 1 7015368997  อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

คณะศลิปวจิติร 1800837018110645

โตะ๊ปฏบิัตงิำนเครือ่งเคลอืบดนิเผำ คณะศลิป

วจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม

10 ชดุ 180,000 P 7/2564 21 ตค 63

บรษัิท เอสพ ี

เค กำรชำ่ง 

จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด นนทบรุี
21 ตค 63 ถงึ 20

 พย 63
        178,690.00 1 7015370209  อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

คณะศลิปวจิติร 1800837018110223
แป้นหมนุเหล็ก คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ 

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

บรษัิท เอสพ ี

เค กำรชำ่ง 

จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด นนทบรุี
21 ตค 63 ถงึ 20

 พย 63
          39,590.00 1 7015370209  อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

คณะศลิปวจิติร 1800837018110174

กรรไกรตัดเหล็กเสน้แบบ 2 ขำ ขนำด 42 นิว้ 

คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

2 อัน 20,000 P 3/2564 16 ตค 63

บรษัิท ท ีเค 

เอส กำรคำ้

และบรกิำร

จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด นนทบรุี
16 ตค 63 ถงึ 15

 พย 63
          19,902.00 1 15 พย 63 7015369921  อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ
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ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 
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เลขที ่PO ใน
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่
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คณะศลิปวจิติร 1800837018110646

เครือ่งพับเหล็กแผน่ 4 ฟตุ คณะศลิปวจิติร 

ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

1  เครือ่ง 91,000 P 3/2564 16 ตค 63

บรษัิท ท ีเค 

เอส กำรคำ้

และบรกิำร

จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด นนทบรุี
16 ตค 63 ถงึ 15

 พย 63
          89,559.00 1 15 พย 63 7015369921  อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ

คณะศลิปวจิติร 1800837018110904
ท่ังตเีหล็ก คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ 

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

บรษัิท ท ีเค 

เอส กำรคำ้

และบรกิำร

จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด นนทบรุี
16 ตค 63 ถงึ 15

 พย 63
          21,400.00 1 15 พย 63 7015369921  อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ

คณะศลิปวจิติร 1800837018110787
แทน่ตัดไฟเบอร ์14 นิว้ คณะศลิปวจิติร ต ำบล

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

บรษัิท ท ีเค 

เอส กำรคำ้

และบรกิำร

จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด นนทบรุี
16 ตค 63 ถงึ 15

 พย 63
          19,367.00 1 15 พย 63 7015369921  อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ

คณะศลิปวจิติร 1800837018110A07
ปำกกำจับเหล็ก คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ 

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

บรษัิท ท ีเค 

เอส กำรคำ้

และบรกิำร

จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด นนทบรุี
16 ตค 63 ถงึ 15

 พย 63
            7,490.00 1 15 พย 63 7015369921  อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ

คณะศลิปวจิติร 1800837018110175

สวำ่นโรตำรี ่ขนำดไมน่อ้ยกววำ่ 26mm. 3 ระบบ

 คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

2 เครือ่ง 22,000 P 3/2564 16 ตค 63

บรษัิท ท ีเค 

เอส กำรคำ้

และบรกิำร

จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด นนทบรุี
16 ตค 63 ถงึ 15

 พย 63
          21,400.00 1 15 พย 63 7015369921  อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง  อยูร่ะหวำ่งสง่กำรเงนิคณะ

คณะศลิปวจิติร 1800837018110368

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรับงำนประมวลผล 

แบบที ่2 (จอแสดงภำพขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 19 

นิว้) คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

9 เครือ่ง 270,000 P 4/2564 16 ตค 63

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด โปรวำย

เดอรซ์พัพลำย

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด
สมทุรสำคร Lenovo

V50t 

13IMB

16 ตค 63 ถงึ 30

 พย 63
        286,974.00 1 7015365469  อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

คณะศลิปวจิติร 1800837018110369

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส ำหรับงำน

ประมวลผล คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ 

อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

5  เครือ่ง 110,000 P 4/2564 16 ตค 63

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด โปรวำย

เดอรซ์พัพลำย

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด
สมทุรสำคร Lenovo

ThinkBo

ok 14 

IML

16 ตค 63 ถงึ 30

 พย 63
        116,630.00 1 7015365469  อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

คณะศลิปวจิติร 1800837018110187

เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ  ขนำด 800 VA คณะศลิป

วจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม

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

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด โปรวำย

เดอรซ์พัพลำย

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด
สมทุรสำคร

CyberPo

wer

BU800E

LCD

16 ตค 63 ถงึ 30

 พย 63
          38,520.00 1 7015365469  อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง  จองเลข PO ในระบบ GFMIS

คณะศลิปวจิติร 1800837018110241

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิัตกิำรส ำหรับเครือ่ง

คอมพวิเตอร ์และเครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

แบบสทิธกิำรใชง้ำนประเภทตดิตัง้มำจำก

โรงงำน (OEM) ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำม

กฎหมำย คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอ

พทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

14 ชดุ 53,200 P 4/2564 16 ตค 63

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด โปรวำย

เดอรซ์พัพลำย

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด
สมทุรสำคร Microsoft

Window 

10 Pro

16 ตค 63 ถงึ 30

 พย 63
          55,426.00 1 7015365469

 อยูร่ะหวำ่งท ำรำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง
 จองเลข PO ในระบบ GFMIS

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110865

หุน่จ ำลองรำ่งกำยมนุษยพ์รอ้มโปรแกรม 3 มติ ิ

วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่ต ำบลหำยยำ 

อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ตัว 5,000 P ซือ้ 6/2564 3 พฤศจกิำยน 2563
รำ้นวทิยำ

ภัณฑ์
รำ้นคำ้ เชยีงใหม่

เริม่ตน้วันที ่5

พฤศจกิายน 

2563สิน้สดุ

วันที ่13

พฤศจกิายน 

5,000 1 13 พฤศจกิำยน 2563 5,000 7015363923 อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง เบกิจำ่ยแลว้

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110731

กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตำ งำนกำรสอน 

วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่ต ำบลหำยยำ 

อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

2 ตัว 65,000           P ซือ้ 7/2564 3 พฤศจกิำยน 2563
รำ้นวทิยำ

ภัณฑ์
รำ้นคำ้ เชยีงใหม่

เริม่ตน้วันที ่5

พฤศจกิายน 

2563สิน้สดุ

วันที ่13

พฤศจกิายน 

65,000               1 13 พฤศจกิำยน 2563 65,000              7015361328 อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง เบกิจำ่ยแลว้

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110418

ตูล้ ำโพงชว่ยสอน แบบลำก พรอ้มแอมป์ และ

ชอ่ง USB Mp3 Cd ไมลล์อย วทิยำลัยนำฏศลิป

เชยีงใหม ่ ต ำบลหำยยำ  อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่

 จังหวัดเชยีงใหม่

6 ชดุ 39,000 P 2/2564 10 พฤศจกิำยน 2563

หจก.พรซีชิัน่ 

โปรดักส ์เท

รดดิง้

หจก เชยีงใหม่

เริม่ตน้วันที ่10

พฤศจกิายน 

2563สิน้สดุ

วันที ่25

พฤศจกิายน 

39,000 1 25 พฤศจกิำยน 2563 39,000 7015378454 อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง สง่เอกสำรเบกิจำ่ยแลว้

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110866

ไฟ moving head วทิยำลัยนำฏศลิปเชยีงใหม ่

ต ำบลหำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

4 โคม 140,000 P 2/2564 10 พฤศจกิำยน 2563

หจก.พรซีชิัน่ 

โปรดักส ์เท

รดดิง้

หจก เชยีงใหม่

เริม่ตน้วันที ่10

พฤศจกิายน 

2563สิน้สดุ

วันที ่25

พฤศจกิายน 

140,000 1 25 พฤศจกิำยน 2563 140,000 7015378454 อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง สง่เอกสำรเบกิจำ่ยแลว้

วนศ.เชยีงใหม่ 1800837018110867

ไมโครโฟนส ำหรับเครือ่งดนตร ีวทิยำลัยนำฏ

ศลิปเชยีงใหม ่ต ำบลหำยยำ อ ำเภอเมอืง

เชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

5 ตัว 35,000 P 2/2564 10 พฤศจกิำยน 2563

หจก.พรซีชิัน่ 

โปรดักส ์เท

รดดิง้

หจก เชยีงใหม่

เริม่ตน้วันที ่10

พฤศจกิายน 

2563สิน้สดุ

วันที ่25

พฤศจกิายน 

35,000 1 25 พฤศจกิำยน 2563 35,000 7015378454 อยูร่ะหวำ่งท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง สง่เอกสำรเบกิจำ่ยแลว้

วนศ.สโุขทัย 1800837018110676

บอรด์อเิล็กทรอนกิขนำดไมต่ ำ่กวำ่ 65 นิว้ 

วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบลบำ้นกลว้ย 

อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

2 เครือ่ง 445,000 P
 ด ำเนนิกำร1.จัดท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง 2.

ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะ3.ขอควำมเห็นชอบในTOR

 อยูข่ัน้ตอนขอ้ 9 รอลงนำมในสัญญำ คำด

วำ่จะท ำสัญญำ วันที ่12 พ.ย.63 พรอ้มสง่

มอบ

วนศ.สโุขทัย 1800837018110677

ชดุล ำโพงประจ ำหอ้ง วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย

 ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด

สโุขทัย

2 ตัว 5,000 P
 ด ำเนนิกำร1.จัดท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง 2.

ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะ3.ขอควำมเห็นชอบในTOR

 อยูข่ัน้ตอนขอ้ 9 รอลงนำมในสัญญำ

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110410

รถเกษตรเอนกประสงค ์วทิยำลัยนำฏศลิป

กำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์

จังหวัดกำฬสนิธุ์

1 คัน 300,000 P จ4/2564 10-พ.ย.-63
บรษัิท อแีตน๋

ฟอรย์ ูจ ำกัด
เพชรบรุี

10 พ.ย.63 ถงึ 10

 ธ.ค.63
             300,000 1 10-ธ.ค.-63              300,000 7015355028

 อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด

รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ์

 (TOR)

 อยูใ่นขัน้ตอนสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110800

แทน่รับรำงวัล วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์

ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัด

กำฬสนิธุ์

1 แทน่ 10,000 P
 อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด

รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ์

 (TOR)

 อยูใ่นขัน้ตอนท ำสัญญำ/รอลงนำมใน

สัญญำ

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110802

เครือ่งเดนิวงร ีวทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์

ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัด

กำฬสนิธุ์

1 ชิน้ 11,700 P
 อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด

รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ์

 (TOR)

 อยูใ่นขัน้ตอนท ำสัญญำ/รอลงนำมใน

สัญญำ

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110943

เครือ่งวัดก ำลังหลังและขำแบบตัวเลข วทิยำลัย

นำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืง

กำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

1 ตัว 5,400 P
 อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด

รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ์

 (TOR)

 อยูใ่นขัน้ตอนท ำสัญญำ/รอลงนำมใน

สัญญำ
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ชว่งเวลา

ประกาศ 

(ถา้ม)ี

 (11)

เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

ประเภท

ของ

คูส่ญัญา 

(12.4)

จงัหวดัทีท่ า

การซือ้ (12.5)

ยีห่อ้ 

(ถา้ม)ี 

(12.6)

รุน่ (ถา้

ม)ี (12.7)

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 านวนเงนิตาม

งวดงานทีร่ะบุ

ในสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

รายงานจากการประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่

วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110801

เครือ่งวัดควำมออ่นตัวดำ้นหนำ้แบบตัวเลข 

วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์

อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

1 ตัว 6,500 P
 อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด

รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ์

 (TOR)

 อยูใ่นขัน้ตอนท ำสัญญำ/รอลงนำมใน

สัญญำ

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110558

เครือ่งวัดควำมออ่นตัวดำ้นหลังแบบตัวเลข 

วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์

อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

1 ตัว 8,500 P
 อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด

รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ์

 (TOR)

 อยูใ่นขัน้ตอนท ำสัญญำ/รอลงนำมใน

สัญญำ

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110687

เครือ่งวัดแรงบบีมอืแบบเข็ม วทิยำลัยนำฏศลิป

กำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์

จังหวัดกำฬสนิธุ์

1 ตัว 4,500 P
 อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด

รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ์

 (TOR)

 อยูใ่นขัน้ตอนท ำสัญญำ/รอลงนำมใน

สัญญำ

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110298

จักรยำนออกก ำลังกำย วทิยำลัยนำฏศลิป

กำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์

จังหวัดกำฬสนิธุ์

1 คัน 14,900 P
 อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด

รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ์

 (TOR)

 อยูใ่นขัน้ตอนท ำสัญญำ/รอลงนำมใน

สัญญำ

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110130

จักรยำนเอนป่ันออกก ำลังกำย วทิยำลัยนำฏ

ศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืง

กำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

1 คัน 25,900 P
 อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด

รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ์

 (TOR)

 อยูใ่นขัน้ตอนท ำสัญญำ/รอลงนำมใน

สัญญำ

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110688
กรับเสภำ วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบล

กำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์
5 ส ำรับ 25,000 P จ15/2564 10-พ.ย.-63

รำ้นทัศวรรณ

กำรดนตรี
ปทมุธำนี

10 พ.ย.63 ถงึ10

 ธ.ค.63
               25,000 1 10-ธ.ค.-63                25,000 7015354254

 อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด

รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ์

 (TOR)

 อยูใ่นขัน้ตอนสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110559

โทน-ร ำมะนำมโหร ีวทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์

ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัด

กำฬสนิธุ์

4 ชดุ 32,000 P จ15/2563 10-พ.ย.-63
รำ้นทัศวรรณ

กำรดนตรี
ปทมุธำนี

10 พ.ย.63 ถงึ10

 ธ.ค.63
               32,000 1 10 ธ.ค.63                32,000 7015354254

 อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด

รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ์

 (TOR)

 อยูใ่นขัน้ตอนสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110810

เวทถีอดประกอบส ำเร็จรปู ประกอบดว้ย ขนำด 

122 ซม. X 122ซม. ขนำดควำมสงู 20 ซม. 

วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์

อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

5 ตัว 35,000 P จ13/2564 10-พ.ย.-63
รำ้นทัศนวร

รณกำรดนตรี
ปทมุธำนี

10 พ.ย.63 ถงึ 10

 ธ.ค.63
               35,000 1 10-ธ.ค.-63                35,000 7015355843

 อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด

รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ์

 (TOR)

 อยูใ่นขัน้ตอนสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110137

เวทถีอดประกอบส ำเร็จรปู ประกอบดว้ย ขนำด 

122 ซม. X 122ซม. ขนำดควำมสงู 40 ซม. 

วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์

อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

5 ตัว 35,000 P จ13/2564 10-พ.ย.-63
รำ้นทัศนวร

รณกำรดนตรี
ปทมุธำนี

10 พ.ย.63 ถงึ 10

 ธ.ค.63
35,000 1 10-ธ.ค.-63 35,000 7015355843

 อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด

รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ์

 (TOR)

 อยูใ่นขัน้ตอนสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110809

เวทถีอดประกอบส ำเร็จรปู ประกอบดว้ย ขนำด 

122 ซม. X 122ซม. ขนำดควำมสงู 80 ซม. 

วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์

อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

10 ตัว 70,000 P จ13/2564 10-พ.ย.-63
รำ้นทัศนวร

รณกำรดนตรี
ปทมุธำนี

10 พ.ย.63 ถงึ 10

 ธ.ค.63
70,000 1 10-ธ.ค.-63 70,000 7015355843

 อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด

รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ์

 (TOR)

 อยูใ่นขัน้ตอนสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110951

เสือ้คอกลมลำยดอก คละขนำด วทิยำลัยนำฏ

ศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืง

กำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

30 ตัว 15,000 P จ1/2564 10-พ.ย.-63 รำ้นใบเฟิรน์ กำฬสนิธุ์
10 พ.ย.63 ถงึ 10

 ธ.ค.63
15,000 1 10-ธ.ค.-63 15,000 7015354246

 อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด

รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ์

 (TOR)

 อยูใ่นขัน้ตอนสง่มอบครภัุณฑ์

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110789
พณิโปรง่  วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบล

กำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์
10 ตัว 55,000 P จ14/2564 10-พ.ย.-63

นำงนภิำพร 

วงคแ์ข
รอ้ยเอ็ด

10 พ.ย.63 ถงึ 10

 ธ.ค.63
55,000 1 10-ธ.ค.-63 55,000 7015348297

 อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด

รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ์

 (TOR)

 อยูร่ะหวำ่งรอลงนำมในสัญญำ

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110181

แคนแปด พรอ้มกระเป๋ำ วทิยำลัยนำฏศลิป

กำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์

จังหวัดกำฬสนิธุ์

10 เตำ้ 70,000 P จ14/2564 10-พ.ย.-63
นำงนภิำพร 

วงคแ์ข
รอ้ยเอ็ด

10 พ.ย.63 ถงึ 10

 ธ.ค.63
70,000 1 10-ธ.ค.-63 70,000 7015348297

 อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด

รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ์

 (TOR)

 อยูร่ะหวำ่งรอลงนำมในสัญญำ

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018110560

โหวด 5 เสยีงพรอ้มกลอ่ง วทิยำลัยนำฏศลิป

กำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์

จังหวัดกำฬสนิธุ์

10 ตัว 10,000 P จ14/2564 10-พ.ย.-63
นำงนภิำพร 

วงคแ์ข
รอ้ยเอ็ด

10 พ.ย.63 ถงึ 10

 ธ.ค.63
10,000 1 10-ธ.ค.-63 10,000 7015348297

 อยูร่ะหวำ่งก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนด

รำยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของครภัุณฑ์

 (TOR)

 อยูร่ะหวำ่งรอลงนำมในสัญญำ

วนศ.ลพบรุี 1800837018110913

โทรทัศน ์LED แบบ Smart TV ระดับควำม

ละเอยีดจอภำพ 1920?1080 ขนำด 55 นิว้ 

วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร 

อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 เครือ่ง 18,200 P 5/2564 9 พ.ย. 63
หจก.ไทย

สงำ่กำรไฟฟ้ำ
หำ้งหุน้สว่น ลพบรุี

panasoni

c
9 พ.ย.- 9 ธ.ค.63           18,200.00 1 งวด 9 ธ.ค. 63           18,200.00 7015358302

 ด ำเนนิกำร1.จัดท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง 2.

ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะ3.ขอควำมเห็นชอบในTOR

 รอสง่มอบงำน

วนศ.ลพบรุี 1800837018110954

MIXER 8 CHANNAL MIC / 2 AUX / EFECT

 วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร 

อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 เครือ่ง 16,500 P 6/2564 10 พ.ย. 63
บรษัิทสจุนิดำ

มวิสคิ จ ำกัด
บรษัิท จ ำกัด ลพบรุี

YAMAH

A

MG16X

U

10 พ.ย.- 10 ธ.ค.

63
          16,500.00 1 งวด 10 ธ.ค. 63           16,500.00 7015357299

 ด ำเนนิกำร1.จัดท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง 2.

ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะ3.ขอควำมเห็นชอบในTOR

 รอสง่มอบงำน

วนศ.ลพบรุี 1800837018110694

POWER AMP 2 CHANNAL ก ำลังวัตตไ์ม่

นอ้ยกวำ่ 80 วัตต ์วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ี

ต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัด

ลพบรุี

1 เครือ่ง 22,500 P 6/2564 10 พ.ย. 63
บรษัิทสจุนิดำ

มวิสคิ จ ำกัด
บรษัิท จ ำกัด ลพบรุี VOK V-9

10 พ.ย.- 10 ธ.ค.

63
          22,500.00 1 งวด 10 ธ.ค. 63           22,500.00 7015357299

 ด ำเนนิกำร1.จัดท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง 2.

ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะ3.ขอควำมเห็นชอบในTOR

 รอสง่มอบงำน

วนศ.ลพบรุี 1800837018110461

เครือ่งเลน่วทิยเุทปและซดี ีวทิยำลัยนำฏศลิป

ลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ี

จังหวัดลพบรุี

6 เครือ่ง 24,000 P 6/2564 10 พ.ย. 63
บรษัิทสจุนิดำ

มวิสคิ จ ำกัด
บรษัิท จ ำกัด ลพบรุี Sony

CFD-

S70

10 พ.ย.- 10 ธ.ค.

63
          24,000.00 1 งวด 10 ธ.ค. 63           24,000.00 7015357299

 ด ำเนนิกำร1.จัดท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง 2.

ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะ3.ขอควำมเห็นชอบในTOR

 รอสง่มอบงำน

วนศ.ลพบรุี 1800837018110693
ตูแ้อมป์พณิ วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบล

ทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี
1 เครือ่ง 50,000 P 6/2564 10 พ.ย. 63

บรษัิทสจุนิดำ

มวิสคิ จ ำกัด
บรษัิท จ ำกัด ลพบรุี Marshall JMD102

10 พ.ย.- 10 ธ.ค.

63
          50,000.00 1 งวด 10 ธ.ค. 63           50,000.00 7015357299

 ด ำเนนิกำร1.จัดท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง 2.

ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะ3.ขอควำมเห็นชอบในTOR

 รอสง่มอบงำน

วนศ.ลพบรุี 1800837018110459
ตูแ้อมป์พณิเบส วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบล

ทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี
1 เครือ่ง 60,000 P 6/2564 10 พ.ย. 63

บรษัิทสจุนิดำ

มวิสคิ จ ำกัด
บรษัิท จ ำกัด ลพบรุี

Markbas

s

Little 

Mark III

10 พ.ย.- 10 ธ.ค.

63
          60,000.00 1 งวด 10 ธ.ค. 63           60,000.00 7015357299

 ด ำเนนิกำร1.จัดท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง 2.

ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะ3.ขอควำมเห็นชอบในTOR

 รอสง่มอบงำน

วนศ.ลพบรุี 1800837018110564

ไมโครโฟน ชนดิคำรด์อิอย แบบสำย วทิยำลัย

นำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืง

ลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

8 ตัว 36,000 P 6/2564 10 พ.ย. 63
บรษัิทสจุนิดำ

มวิสคิ จ ำกัด
บรษัิท จ ำกัด ลพบรุี SHURE

SM 

58KC

10 พ.ย.- 10 ธ.ค.

63
          36,000.00 1 งวด 10 ธ.ค. 63           36,000.00 7015357299

 ด ำเนนิกำร1.จัดท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง 2.

ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะ3.ขอควำมเห็นชอบในTOR

 รอสง่มอบงำน



หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
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7
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 งบประมาฯ

ตามพรบงบ

ประมาณ 

(บาท) (9)

(3
) 
ว
ธิ
เีฉ
พ
า
ะเ
จ
า
ะจ
ง

ชว่งเวลา

ประกาศ 

(ถา้ม)ี

 (11)

เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

ประเภท

ของ

คูส่ญัญา 

(12.4)

จงัหวดัทีท่ า

การซือ้ (12.5)

ยีห่อ้ 

(ถา้ม)ี 

(12.6)

รุน่ (ถา้

ม)ี (12.7)

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 านวนเงนิตาม

งวดงานทีร่ะบุ

ในสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

รายงานจากการประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่

วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

วนศ.ลพบรุี 1800837018110460

ล ำโพงซำวดค์อลัม่ม ์รับก ำลังวัตตไ์มน่อ้ยกวำ่ 

80 วัตต ์วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเล

ชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

4 ใบ 14,000 P 6/2564 10 พ.ย. 63
บรษัิทสจุนิดำ

มวิสคิ จ ำกัด
บรษัิท จ ำกัด ลพบรุี

YAMAH

A
VS-6

10 พ.ย.- 10 ธ.ค.

63
          14,000.00 1 งวด 10 ธ.ค. 63           14,000.00 7015357299

 ด ำเนนิกำร1.จัดท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง 2.

ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะ3.ขอควำมเห็นชอบในTOR

 รอสง่มอบงำน

วนศ.ลพบรุี 1800837018110306

แลกคใ์สอ่ปุกรณ์เครือ่งเสยีง วทิยำลัยนำฏศลิป

ลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ี

จังหวัดลพบรุี

1 ใบ 4,000 P 6/2564 10 พ.ย. 63
บรษัิทสจุนิดำ

มวิสคิ จ ำกัด
บรษัิท จ ำกัด ลพบรุี

10 พ.ย.- 10 ธ.ค.

63
            4,000.00 1 งวด 10 ธ.ค. 63             4,000.00 7015357299

 ด ำเนนิกำร1.จัดท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง 2.

ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะ3.ขอควำมเห็นชอบในTOR

 รอสง่มอบงำน

วนศ.ลพบรุี 1800837018110305

สำยไมโครโฟน แบบบำลำนซ ์(สเตอรโิอ) 

วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร 

อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 มว้น 7,000 P 6/2564 10 พ.ย. 63
บรษัิทสจุนิดำ

มวิสคิ จ ำกัด
บรษัิท จ ำกัด ลพบรุี

10 พ.ย.- 10 ธ.ค.

63
            7,000.00 1 งวด 10 ธ.ค. 63             7,000.00 7015357299

 ด ำเนนิกำร1.จัดท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง 2.

ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะ3.ขอควำมเห็นชอบในTOR

 รอสง่มอบงำน

วนศ.ลพบรุี 1800837018110565

สำยล ำโพง ขนำด 1.50 MM วทิยำลัยนำฏศลิป

ลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ี

จังหวัดลพบรุี

1 มว้น 2,500 P 6/2564 10 พ.ย. 63
บรษัิทสจุนิดำ

มวิสคิ จ ำกัด
บรษัิท จ ำกัด ลพบรุี

10 พ.ย.- 10 ธ.ค.

63
            2,500.00 1 งวด 10 ธ.ค. 63             2,500.00 7015357299

 ด ำเนนิกำร1.จัดท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง 2.

ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะ3.ขอควำมเห็นชอบในTOR

 รอสง่มอบงำน

วนศ.ลพบรุี 1800837018110566

อปุกรณ์ตอ่พว่ง พรอ้มตดิตัง้ วทิยำลัยนำฏศลิป

ลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ี

จังหวัดลพบรุี

1 ชดุ 16,000 P 6/2564 10 พ.ย. 63
บรษัิทสจุนิดำ

มวิสคิ จ ำกัด
บรษัิท จ ำกัด ลพบรุี

10 พ.ย.- 10 ธ.ค.

63
          16,000.00 1 งวด 10 ธ.ค. 63           16,000.00 7015357299

 ด ำเนนิกำร1.จัดท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง 2.

ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะ3.ขอควำมเห็นชอบในTOR

 รอสง่มอบงำน

วนศ.ลพบรุี 1800837018110281

เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One ส ำหรับงำน

ประมวลผล วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบล

ทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

4 เครือ่ง 92,000 P 12/2564 10 พ.ย. 63 มำนติวทิยำ บรษัิท จ ำกัด ลพบรุี HP
AIO 22-

df0108d

10 พ.ย.63 - 10 

ม.ค.64
          88,000.00 1 งวด 10 ม.ค.64           88,000.00 7015358316

 ด ำเนนิกำร1.จัดท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง 2.

ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะ3.ขอควำมเห็นชอบในTOR

 รอสง่มอบงำน

วนศ.ลพบรุี 1800837018110279

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรับงำนประมวลผล 

แบบที ่2 (จอแสดงภำพขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 19 

นิว้) วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร 

อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

3 เครือ่ง 90,000 P 12/2564 10 พ.ย. 63 มำนติวทิยำ บรษัิท จ ำกัด ลพบรุี Lenovo V50t TW
10 พ.ย.63 - 10 

ม.ค.64
          90,000.00 1 งวด 10 ม.ค.64           90,000.00 7015358316

 ด ำเนนิกำร1.จัดท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง 2.

ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะ3.ขอควำมเห็นชอบในTOR

 รอสง่มอบงำน

วนศ.ลพบรุี 1800837018110925

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส ำหรับงำน

ประมวลผล วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบล

ทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

4 เครือ่ง 88,000 P 12/2564 10 พ.ย. 63 มำนติวทิยำ บรษัิท จ ำกัด ลพบรุี Acer

TMP214

-52-

74RB

10 พ.ย.63 - 10 

ม.ค.64
          88,000.00 1 งวด 10 ม.ค.64           88,000.00 7015358316

 ด ำเนนิกำร1.จัดท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง 2.

ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะ3.ขอควำมเห็นชอบในTOR

 รอสง่มอบงำน

วนศ.ลพบรุี 1800837018110927

เครือ่งพมิพ ์เลเซอร ์หรอื LED ขำวด ำ ชนดิ 

Network แบบที ่2 (38 หนำ้/นำท)ี วทิยำลัย

นำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืง

ลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

1 เครือ่ง 15,000 P 12/2564 10 พ.ย. 63 มำนติวทิยำ บรษัิท จ ำกัด ลพบรุี
FUJI 

XEROX

DPP375

DW

10 พ.ย.63 - 10 

ม.ค.64
          15,000.00 1 งวด 10 ม.ค.64           15,000.00 7015358316

 ด ำเนนิกำร1.จัดท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง 2.

ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะ3.ขอควำมเห็นชอบในTOR

 รอสง่มอบงำน

วนศ.ลพบรุี 1800837018110540

เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ์

 (Ink Tank Printer) วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ี

ต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัด

ลพบรุี

4 เครือ่ง 17,200 P 12/2564 10 พ.ย. 63 มำนติวทิยำ บรษัิท จ ำกัด ลพบรุี HP

Smart 

Tank 

500 All-

in-One

10 พ.ย.63 - 10 

ม.ค.64
          17,200.00 1 งวด 10 ม.ค.64           17,200.00 7015358316

 ด ำเนนิกำร1.จัดท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง 2.

ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะ3.ขอควำมเห็นชอบในTOR

 รอสง่มอบงำน

วนศ.ลพบรุี 1800837018110656

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขำวดำ ชนดิ 

Network แบบที ่2 (38 หนำ้/นำท)ี วทิยำลัย

นำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืง

ลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 เครือ่ง 30,000 P 12/2564 10 พ.ย. 63 มำนติวทิยำ บรษัิท จ ำกัด ลพบรุี
FUJI 

XEROX

DPP375

DW

10 พ.ย.63 - 10 

ม.ค.64
          30,000.00 1 งวด 10 ม.ค.64           30,000.00 7015358316

 ด ำเนนิกำร1.จัดท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง 2.

ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะ3.ขอควำมเห็นชอบในTOR

 รอสง่มอบงำน

วนศ.ลพบรุี 1800837018110A21

เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA  วทิยำลัย

นำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืง

ลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

3 เครือ่ง 7,500 P 12/2564 10 พ.ย. 63 มำนติวทิยำ บรษัิท จ ำกัด ลพบรุี
CyberPo

wer

UT800E

G

10 พ.ย.63 - 10 

ม.ค.64
            7,500.00 1 งวด 10 ม.ค.64             7,500.00 7015358316

 ด ำเนนิกำร1.จัดท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง 2.

ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะ3.ขอควำมเห็นชอบในTOR

 รอสง่มอบงำน

วนศ.ลพบรุี 1800837018110541

เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA วทิยำลัย

นำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืง

ลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

10 เครือ่ง 25,000 P 12/2564 10 พ.ย. 63 มำนติวทิยำ บรษัิท จ ำกัด ลพบรุี
CyberPo

wer

UT800E

G

10 พ.ย.63 - 10 

ม.ค.64
          25,000.00 1 งวด 10 ม.ค.64           25,000.00 7015358316

 ด ำเนนิกำร1.จัดท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง 2.

ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะ3.ขอควำมเห็นชอบในTOR

 รอสง่มอบงำน

วนศ.ลพบรุี 1800837018110926

ชดุโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำน Microsoft Office

 Professional 2019 ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้ง 

วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร 

อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

10 ชดุ 120,000 P 12/2564 10 พ.ย. 63 มำนติวทิยำ บรษัิท จ ำกัด ลพบรุี
10 พ.ย.63 - 10 

ม.ค.64
        120,000.00 1 งวด 10 ม.ค.64         120,000.00 7015358316

 ด ำเนนิกำร1.จัดท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง 2.

ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะ3.ขอควำมเห็นชอบในTOR

 รอสง่มอบงำน

วนศ.ลพบรุี 1800837018110280

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิัตกิำรส ำหรับเครือ่ง

คอมพวิเตอร ์และเครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

แบบสทิธกิำรใชง้ำนประเภท ตดิตัง้มำจำก

โรงงำน (OEM)ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำมกฎหมำย

 วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร 

อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

3 ชดุ 11,400 P 12/2564 10 พ.ย. 63 มำนติวทิยำ บรษัิท จ ำกัด ลพบรุี
10 พ.ย.63 - 10 

ม.ค.64
        114,000.00 1 งวด 10 ม.ค.64         114,000.00 7015358316

 ด ำเนนิกำร1.จัดท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง 2.

ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะ3.ขอควำมเห็นชอบในTOR

 รอสง่มอบงำน

วนศ.ลพบรุี 1800837018110235
ตูเ้ก็บเอกสำร วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบล

ทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี
2 หลัง 10,400 P 3/2564 9 พ.ย. 63

รำ้นชืน่สขุ

เฟอรน์เิจอร์
รำ้นคำ้ ลพบรุี 9 พ.ย.- 9 ธ.ค.63                96,000 1 งวด 9 ธ.ค. 63             9,600.00 7015357281

 ด ำเนนิกำร1.จัดท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง 2.

ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะ3.ขอควำมเห็นชอบในTOR

 รอสง่มอบงำน

วนศ.ลพบรุี 1800837018110236

เกำ้อีเ้ลคเชอรท์ีว่ำงของแผน่เลคเชอรเ์ป็นไม ้

ปำรต์เิกิล้ ขนำดกวำ้ง 51  ซม. ลกึ 64 ซม. สงู 

78 ซม. วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุ

ศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

150 ตัว 123,000 P 3/2564 9 พ.ย. 63
รำ้นชืน่สขุ

เฟอรน์เิจอร์
รำ้นคำ้ ลพบรุี 9 พ.ย.- 9 ธ.ค.63              121,500 1 งวด 9 ธ.ค. 63         121,500.00 7015357281

 ด ำเนนิกำร1.จัดท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง 2.

ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะ3.ขอควำมเห็นชอบในTOR

 รอสง่มอบงำน

วนศ.ลพบรุี 1800837018110183

ตูเ้สือ้ผำ้บำนเลือ่นกระจกคู ่150 ซม. ขนำด 

150X60X200 ซม. วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ี

ต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัด

ลพบรุี

2 หลัง 18,000 P 3/2564 9 พ.ย. 63
รำ้นชืน่สขุ

เฟอรน์เิจอร์
รำ้นคำ้ ลพบรุี 9 พ.ย.- 9 ธ.ค.63                17,600 1 งวด 9 ธ.ค. 63           17,600.00 7015357281

 ด ำเนนิกำร1.จัดท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง 2.

ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะ3.ขอควำมเห็นชอบในTOR

 รอสง่มอบงำน

วนศ.ลพบรุี 1800837018110790

ตูเ้หล็กเก็บเอกสำร 15 ลิน้ชกั วทิยำลัยนำฏ

ศลิปลพบรุ ีต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุี

 จังหวัดลพบรุี

2 หลัง 10,000 P 3/2564 9 พ.ย. 63
รำ้นชืน่สขุ

เฟอรน์เิจอร์
รำ้นคำ้ ลพบรุี 9 พ.ย.- 9 ธ.ค.63                  9,200 1 งวด 9 ธ.ค. 63             9,200.00 7015357281

 ด ำเนนิกำร1.จัดท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง 2.

ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะ3.ขอควำมเห็นชอบในTOR

 รอสง่มอบงำน

วนศ.ลพบรุี 1800837018110182

โตะ๊คอมพวิเตอร ์พรอ้มทีว่ำง CPU ขนำด 

120x60x75 ซม. วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ี

ต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัด

ลพบรุี

2 ตัว 5,200 P 3/2564 9 พ.ย. 63
รำ้นชืน่สขุ

เฟอรน์เิจอร์
รำ้นคำ้ ลพบรุี 9 พ.ย.- 9 ธ.ค.63             5,200.00 1 งวด 9 ธ.ค. 63             5,200.00 7015357281

 ด ำเนนิกำร1.จัดท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง 2.

ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะ3.ขอควำมเห็นชอบในTOR

 รอสง่มอบงำน

วนศ.ลพบรุี 1800837018110065

โทรทัศน ์แอลอดี ี(LED)  แบบ Smart TV 

ระดับควำมละเอยีดของจอภำพ 1920X1080 

พกิเซล ขนำด 55 นิว้ วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ี

ต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัด

ลพบรุี

1 เครือ่ง 18,200 P 4/2564 9 พ.ย. 63
หจก.ไทย

สงำ่กำรไฟฟ้ำ
หำ้งหุน้สว่น ลพบรุี 9 พ.ย.- 9 ธ.ค.63           18,200.00 1 งวด 9 ธ.ค. 63           18,200.00 7015358307

 ด ำเนนิกำร1.จัดท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง 2.

ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีดและ

คณุลักษณะ3.ขอควำมเห็นชอบในTOR

 รอสง่มอบงำน



หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)
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จ
 า
น
ว
น
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7
) 
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ว่
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บั
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8
) 
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 งบประมาฯ

ตามพรบงบ

ประมาณ 

(บาท) (9)

(3
) 
ว
ธิ
เีฉ
พ
า
ะเ
จ
า
ะจ
ง

ชว่งเวลา

ประกาศ 

(ถา้ม)ี

 (11)

เลขที่

สญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.1)

วนัเดอืนปีทีเ่ซ็น

สญัญา/วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.2)

ชือ่คูส่ญัญา 

(12.3)

ประเภท

ของ

คูส่ญัญา 

(12.4)

จงัหวดัทีท่ า

การซือ้ (12.5)

ยีห่อ้ 

(ถา้ม)ี 

(12.6)

รุน่ (ถา้

ม)ี (12.7)

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 านวนเงนิตาม

งวดงานทีร่ะบุ

ในสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

รายงานจากการประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่

วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

วนศ.พัทลงุ 1800837018110625

ชดุโซฟำรับแขก วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ  

ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัด

พัทลงุ

1 ชดุ 23,100 P  5/2564  13 พ.ย. 63 รำ้นจงสวัสดิ์ บคุคลธรรมดำ พัทลงุ ไฮคลำส
JUSMIN

E

 13 พ.ย. - 13 

ธ.ค. 63
22,000 1  13 ธ.ค. 63 22,000 7015365792  ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ 1800837018110328

ตูเ้หล็กเก็บอปุกรณ์รักษำควำมปลอดภัย 

วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบลควนมะพรำ้ว 

อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

2 ตู ้ 12,000 P  5/2564  13 พ.ย. 63 รำ้นจงสวัสดิ์ บคุคลธรรมดำ พัทลงุ
KING 

STAR
LB-002

 13 พ.ย. - 13 

ธ.ค. 63
10,400 1  13 ธ.ค. 63 10,400 7015365792  ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ 1800837018110157

โตะ๊คอมพวิเตอรข์ำเหล็กพรอ้มเกำ้อีแ้ละทีว่ำง 

CPU ขนำด 120 x 60 x 75 ซ.ม. วทิยำลัยนำฏ

ศลิปพัทลงุ ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืง

พัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

3 ชดุ 13,500 P  5/2564  13 พ.ย. 63 รำ้นจงสวัสดิ์ บคุคลธรรมดำ พัทลงุ

TOKAIF

URNITU

RE

TC-93
 13 พ.ย. - 13 

ธ.ค. 63
11,100 1  13 ธ.ค. 63 11,100 7015365792  ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ 1800837018110082

โตะ๊คอมพวิเตอรข์ำเหล็กพรอ้มเกำ้อีแ้ละทีว่ำง 

CPU ขนำด 80 x 60 x 75 ซ.ม.ส ำหรับนักเรยีน

 วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบลควนมะพรำ้ว 

อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

40 ชดุ 92,000 P  5/2564  13 พ.ย. 63 รำ้นจงสวัสดิ์ บคุคลธรรมดำ พัทลงุ
REDHO

T
RH-81

 13 พ.ย. - 13 

ธ.ค. 63
               92,000 1  13 ธ.ค. 63                92,000 7015365792  ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ 1800837018110A11

ตูล้ ิน้ชกัเหล็ก 15 ลิน้ชกั วทิยำลัยนำฏศลิป

พัทลงุ ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ 

จังหวัดพัทลงุ

1 ตู ้ 4,100 P  5/2564  13 พ.ย. 63 รำ้นจงสวัสดิ์ บคุคลธรรมดำ พัทลงุ
KING 

STAR
 F-2418

 13 พ.ย. - 12 

ธ.ค. 63
                 3,200 1  13 ธ.ค. 63                  3,200 7015365792  ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ 1800837018110237

ตูเ้หล็กบำนเลือ่นกระจกสงู ดำ้นลำ่งทบึ 

วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบลควนมะพรำ้ว 

อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

1 ตู ้ 5,400 P  5/2564  13 พ.ย. 63 รำ้นจงสวัสดิ์ บคุคลธรรมดำ พัทลงุ
KING 

STAR

DGO-

1886

 13 พ.ย. - 12 

ธ.ค. 63
                 5,400 1  13 ธ.ค. 63                  5,400 7015365792  ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  รอสง่มอบ

วนศ.พัทลงุ 1800837018110791

ตูเ้หล็กบำนเลือ่นกระจกสงู วทิยำลัยนำฏศลิป

พัทลงุ ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ 

จังหวัดพัทลงุ

1 ตู ้ 6,700 P  5/2564  13 พ.ย. 63 รำ้นจงสวัสดิ์ บคุคลธรรมดำ พัทลงุ
KING 

STAR

 DG-

1886

 13 พ.ย. - 12 

ธ.ค. 63
                 4,900 1  13 ธ.ค. 63                  4,900 7015365792  ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง  รอสง่มอบ

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018110594

โตะ๊คอมพวิเตอรพ์รอ้มเกำ้อี ้วทิยำลัยนำฏศลิป

สพุรรณบรุ ีต ำบลสนำมชยั อ ำเภอเมอืง

สพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

20 ชดุ 40,000 P ซ.1/2564 17 พ.ย.63

บรษัิท กจิ

โกศลบุค๊เซน

เตอร ์จ ำกัด

บรษัิท สพุรรณบรุี
18 พ.ย.63 - 24 

พ.ย.63

40,000

1  24 พ.ย.63

40,000

7015374524 ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ท ำสัญญำ/รอลงนำมในสัญญำ

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018110839

ศำลำทีน่ั่งไมจ้รงิ มงุหลังคำดว้ยเฌอรำ่ 

วทิยำลัยนำฏศลิปสพุรรณบรุ ีต ำบลสนำมชยั 

อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

3 หลัง 150,000 P ซ.2/2564 13 พ.ย.63
น.ส.กัญญภำ

 ประสำทเขตท์
บคุคลธรรมดำ สพุรรณบรุี

14 พ.ย.63 - 24 

พ.ย.63

150,000

1 28 พ.ย.63

150,000

7015373565 ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ท ำสัญญำ/รอลงนำมในสัญญำ

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018110333

เครือ่งท ำน ้ำรอ้น - น ้ำเย็น แบบตอ่ทอ่ ขนำด 2 

กอ๊ก พรอ้มเครือ่งกรองน ้ำ คำ่ตดิตัง้ อปุกรณ์

กำรตดิตัง้ วทิยำลัยนำฏศลิปสพุรรณบรุ ีต ำบล

สนำมชยั อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด

สพุรรณบรุี

5 เครือ่ง 135,000 P ซ.3/2564 17 พ.ย.63

บรษัิท ชยั

สวุรรณวัสดดุ ี

จ ำกัด

บรษัิท สพุรรณบรุี
18 พ.ย.63 - 2 

ธ.ค.63

135,000

1 2 ธ.ค.63

135,000

7015373552 ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ท ำสัญญำ/รอลงนำมในสัญญำ

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018110089

กลอ้งถ่ำยภำพพรอ้มเลนส ์24-105 และ 70-200

 mm. วทิยำลัยนำฏศลิปสพุรรณบรุ ีต ำบลสนำม

ชยั อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

1 ชดุ 138,000 P ซ.6/2564 17 พ.ย.63
บรษัิท วชิ 

เวนเดอร ์จ ำกัด
บรษัิท อำ่งทอง

17 พ.ย.63 - 17 

ธ.ค.63

138,000

1 17ธ.ค.63

138,000

7015373882 ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ท ำสัญญำ/รอลงนำมในสัญญำ

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018110718

ชดุไฟตอ่เนือ่งแบบ LED และฉำกส ำหรับงำน

ถ่ำยภำพนิง่และวดีโีอ วทิยำลัยนำฏศลิป

สพุรรณบรุ ีต ำบลสนำมชยั อ ำเภอเมอืง

สพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

1 ชดุ 54,000 P ซ.6/2564 17 พ.ย.63
บรษัิท วชิ 

เวนเดอร ์จ ำกัด
บรษัิท อำ่งทอง

17 พ.ย.63 - 17 

ธ.ค.63
54,000 1 17ธ.ค.63 54,000 7015373882 ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ท ำสัญญำ/รอลงนำมในสัญญำ

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018110719

 กระดำนอเิล็กทรอนกิส ์(Electronic Board 

หรอื e-Board) กระดำนอัจฉรยิะพรอ้มตดิตัง้ 

วทิยำลัยนำฏศลิปสพุรรณบรุ ีต ำบลสนำมชยั 

อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

3 เครือ่ง 315,000 P ซ.4/2564 17 พ.ย.63
บรษัิท วชิ 

เวนเดอร ์จ ำกัด
บรษัิท อำ่งทอง

18 พ.ย.63 - 17 

ธ.ค.63
315,000 1 17ธ.ค.63 315,000 7015373548 ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ท ำสัญญำ/รอลงนำมในสัญญำ

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018110090

เครือ่งขยำยเสยีงแบบแยกโซนได ้2 โซน 

พรอ้มตดิตัง้ วทิยำลัยนำฏศลิปสพุรรณบรุ ี

ต ำบลสนำมชยั อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด

สพุรรณบรุี

1 เครือ่ง 35,000 P ซ.5/2564 17 พ.ย.63 รำ้น อำยกุำร รำ้น สพุรรณบรุี
18 พ.ย.63 - 17 

ธ.ค.63
35,000 1 17ธ.ค.63 35,000 7015373886 ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ท ำสัญญำ/รอลงนำมในสัญญำ

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018110336

กระบังหนำ้ (ขีรั้กปิดทอง) วทิยำลัยนำฏศลิป

สพุรรณบรุ ีต ำบลสนำมชยั อ ำเภอเมอืง

สพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

6 อัน 42,000 P 19/2564 17 พ.ย.63
น.ส.ธนดิำ 

ฉันทนมิิ
บคุคลธรรมดำ กรงุเทพฯ

18 พ.ย.63-18 

ม.ค.63
               42,000 1 18 ม.ค.63                42,000 7015373870 ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ท ำสัญญำ/รอลงนำมในสัญญำ

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018110199

ชฎำพระ (ยอดบวช) วทิยำลัยนำฏศลิป

สพุรรณบรุ ีต ำบลสนำมชยั อ ำเภอเมอืง

สพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

2 ศรีษะ 34,000 P 19/2564 17 พ.ย.63
น.ส.ธนดิำ 

ฉันทนมิิ
บคุคลธรรมดำ กรงุเทพฯ

18 พ.ย.63-18 

ม.ค.63
               34,000 1 18 ม.ค.63                34,000 7015373870 ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ท ำสัญญำ/รอลงนำมในสัญญำ

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018110720

ชดุลงิพญำ (ศรีษะมยีอดและโลน้ ตัวโขนพำล)ี 

วทิยำลัยนำฏศลิปสพุรรณบรุ ีต ำบลสนำมชยั 

อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

1 ชดุ 65,000 P 19/2564 17 พ.ย.63
น.ส.ธนดิำ 

ฉันทนมิิ
บคุคลธรรมดำ กรงุเทพฯ

18 พ.ย.63-18 

ม.ค.63
               62,000 1 18 ม.ค.63                62,000 7015373870 ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ท ำสัญญำ/รอลงนำมในสัญญำ

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018110843

ชดุศรชียสงิหต์ัวรอง วทิยำลัยนำฏศลิป

สพุรรณบรุ ีต ำบลสนำมชยั อ ำเภอเมอืง

สพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

8 ชดุ 80,000 P 19/2564 17 พ.ย.63
น.ส.ธนดิำ 

ฉันทนมิิ
บคุคลธรรมดำ กรงุเทพฯ

18 พ.ย.63-18 

ม.ค.63
               80,000 1 18 ม.ค.63                80,000 7015373870 ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ท ำสัญญำ/รอลงนำมในสัญญำ

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018110335

ชดุศรชียสงิหต์ัวเอก วทิยำลัยนำฏศลิป

สพุรรณบรุ ีต ำบลสนำมชยั อ ำเภอเมอืง

สพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

1 ชดุ 25,000 P 19/2564 17 พ.ย.63
น.ส.ธนดิำ 

ฉันทนมิิ
บคุคลธรรมดำ กรงุเทพฯ

18 พ.ย.63-18 

ม.ค.63
               25,000 1 18 ม.ค.63                25,000 7015373870 ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ท ำสัญญำ/รอลงนำมในสัญญำ

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018110094

ศรีษะทศกัณฐ ์วทิยำลัยนำฏศลิปสพุรรณบรุ ี

ต ำบลสนำมชยั อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด

สพุรรณบรุี

1 ศรีษะ 22,000 P 19/2564 17 พ.ย.63
น.ส.ธนดิำ 

ฉันทนมิิ
บคุคลธรรมดำ กรงุเทพฯ

18 พ.ย.63-18 

ม.ค.63
               22,000 1 18 ม.ค.63                22,000 7015373870 ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง ท ำสัญญำ/รอลงนำมในสัญญำ

วนศ.

นครรำชสมีำ
1800837018110757

แคน 7 วทิยำลัยนำฏศลิปนครรำชสมีำ ต ำบล

โคกกรวด อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ จังหวัด

นครรำชสมีำ

2 เตำ้ 7,000 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีำน 

มลูมังอสีำน

รำ้น นครรำชสมีำ 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 7,000.00            1 9 ธ.ค.63 7,000.00           7015368889

ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง/ก ำหนดคณะกรรมกำร

ก ำหนดรยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของ

ครภัุณฑ ์(TOR)

 รอสง่มอบงำน

วนศ.

นครรำชสมีำ
1800837018110845

แคน 8 วทิยำลัยนำฏศลิปนครรำชสมีำ ต ำบล

โคกกรวด อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ จังหวัด

นครรำชสมีำ

2 เตำ้ 7,000 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีำน 

มลูมังอสีำน

รำ้น นครรำชสมีำ 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 7,000.00            1 9 ธ.ค.63 7,000.00           7015368889

ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง/ก ำหนดคณะกรรมกำร

ก ำหนดรยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของ

ครภัุณฑ ์(TOR)

 รอสง่มอบงำน



หนว่ยงาน/

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)

ประเภท

ของ

คูส่ญัญา 

(12.4)

จงัหวดัทีท่ า

การซือ้ (12.5)

ยีห่อ้ 

(ถา้ม)ี 

(12.6)

รุน่ (ถา้

ม)ี (12.7)

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 านวนเงนิตาม

งวดงานทีร่ะบุ

ในสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

รายงานจากการประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่

วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

วนศ.

นครรำชสมีำ
1800837018110338

แคน 9 วทิยำลัยนำฏศลิปนครรำชสมีำ ต ำบล

โคกกรวด อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ จังหวัด

นครรำชสมีำ

2 เตำ้ 7,000 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีำน 

มลูมังอสีำน

รำ้น นครรำชสมีำ 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 7,000.00            1 9 ธ.ค.63 7,000.00           7015368889

ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง/ก ำหนดคณะกรรมกำร

ก ำหนดรยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของ

ครภัุณฑ ์(TOR)

 รอสง่มอบงำน

วนศ.

นครรำชสมีำ
1800837018110981

โหวด 7 เสยีง วทิยำลัยนำฏศลิปนครรำชสมีำ 

ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ 

จังหวัดนครรำชสมีำ

2 ตัว 1,000 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีำน 

มลูมังอสีำน

รำ้น นครรำชสมีำ 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 1,000.00            1 9 ธ.ค.63 1,000.00           7015368889

ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง/ก ำหนดคณะกรรมกำร

ก ำหนดรยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของ

ครภัุณฑ ์(TOR)

 รอสง่มอบงำน

วนศ.

นครรำชสมีำ
1800837018110339

โหวด Am วทิยำลัยนำฏศลิปนครรำชสมีำ 

ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ 

จังหวัดนครรำชสมีำ

5 ตัว 2,500 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีำน 

มลูมังอสีำน

รำ้น นครรำชสมีำ 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 2,500.00            1 9 ธ.ค.63 2,500.00           7015368889

ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง/ก ำหนดคณะกรรมกำร

ก ำหนดรยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของ

ครภัุณฑ ์(TOR)

 รอสง่มอบงำน

วนศ.

นครรำชสมีำ
1800837018110492

โหวด Cm วทิยำลัยนำฏศลิปนครรำชสมีำ 

ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ 

จังหวัดนครรำชสมีำ

2 ตัว 1,000 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีำน 

มลูมังอสีำน

รำ้น นครรำชสมีำ 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 1,000.00            1 9 ธ.ค.63 1,000.00           7015368889

ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง/ก ำหนดคณะกรรมกำร

ก ำหนดรยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของ

ครภัุณฑ ์(TOR)

 รอสง่มอบงำน

วนศ.

นครรำชสมีำ
1800837018110846

โหวด Dm วทิยำลัยนำฏศลิปนครรำชสมีำ 

ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ 

จังหวัดนครรำชสมีำ

2 ตัว 1,000 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีำน 

มลูมังอสีำน

รำ้น นครรำชสมีำ 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 1,000.00            1 9 ธ.ค.63 1,000.00           7015368889

ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง/ก ำหนดคณะกรรมกำร

ก ำหนดรยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของ

ครภัุณฑ ์(TOR)

 รอสง่มอบงำน

วนศ.

นครรำชสมีำ
1800837018110493

โหวด Em วทิยำลัยนำฏศลิปนครรำชสมีำ 

ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ 

จังหวัดนครรำชสมีำ

2 ตัว 1,000 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีำน 

มลูมังอสีำน

รำ้น นครรำชสมีำ 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 1,000.00            1 9 ธ.ค.63 1,000.00           7015368889

ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง/ก ำหนดคณะกรรมกำร

ก ำหนดรยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของ

ครภัุณฑ ์(TOR)

 รอสง่มอบงำน

วนศ.

นครรำชสมีำ
1800837018110201

โหวด Gm วทิยำลัยนำฏศลิปนครรำชสมีำ 

ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ 

จังหวัดนครรำชสมีำ

2 ตัว 1,000 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีำน 

มลูมังอสีำน

รำ้น นครรำชสมีำ 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 1,000.00            1 9 ธ.ค.63 1,000.00           7015368889

ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง/ก ำหนดคณะกรรมกำร

ก ำหนดรยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของ

ครภัุณฑ ์(TOR)

 รอสง่มอบงำน

วนศ.

นครรำชสมีำ
1800837018110200

กลองหำง และกลองตึม้ วทิยำลัยนำฏศลิป

นครรำชสมีำ ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมอืง

นครรำชสมีำ จังหวัดนครรำชสมีำ

2 ชดุ 16,000 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีำน 

มลูมังอสีำน

รำ้น นครรำชสมีำ 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 16,000.00          1 9 ธ.ค.63 16,000.00         7015368889

ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง/ก ำหนดคณะกรรมกำร

ก ำหนดรยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของ

ครภัุณฑ ์(TOR)

 รอสง่มอบงำน

วนศ.

นครรำชสมีำ
1800837018110847

ขำตัง้โปงลำงพญำนำคไมเ้นือ้แข็ง วทิยำลัย

นำฏศลิปนครรำชสมีำ ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอ

เมอืงนครรำชสมีำ จังหวัดนครรำชสมีำ

1 ชดุ 10,000 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีำน 

มลูมังอสีำน

รำ้น นครรำชสมีำ 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 10,000.00          1 9 ธ.ค.63 10,000.00         7015368889

ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง/ก ำหนดคณะกรรมกำร

ก ำหนดรยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของ

ครภัุณฑ ์(TOR)

 รอสง่มอบงำน

วนศ.

นครรำชสมีำ
1800837018110099

โปงลำงไมไ้ผ ่วทิยำลัยนำฏศลิปนครรำชสมีำ 

ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ 

จังหวัดนครรำชสมีำ

2 ชดุ 7,000 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีำน 

มลูมังอสีำน

รำ้น นครรำชสมีำ 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 7,000.00            1 9 ธ.ค.63 7,000.00           7015368889

ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง/ก ำหนดคณะกรรมกำร

ก ำหนดรยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของ

ครภัุณฑ ์(TOR)

 รอสง่มอบงำน

วนศ.

นครรำชสมีำ
1800837018110098

โปงลำงเหล็ก  วทิยำลัยนำฏศลิปนครรำชสมีำ 

ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ 

จังหวัดนครรำชสมีำ

2 ชดุ 8,000 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีำน 

มลูมังอสีำน

รำ้น นครรำชสมีำ 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 8,000.00            1 9 ธ.ค.63 8,000.00           7015368889

ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง/ก ำหนดคณะกรรมกำร

ก ำหนดรยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของ

ครภัุณฑ ์(TOR)

 รอสง่มอบงำน

วนศ.

นครรำชสมีำ
1800837018110097

พณิเบสไฟฟ้ำ วทิยำลัยนำฏศลิปนครรำชสมีำ 

ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ 

จังหวัดนครรำชสมีำ

2 ตัว 13,000 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีำน 

มลูมังอสีำน

รำ้น นครรำชสมีำ 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 13,000.00          1 9 ธ.ค.63 13,000.00         7015368889

ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง/ก ำหนดคณะกรรมกำร

ก ำหนดรยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของ

ครภัุณฑ ์(TOR)

 รอสง่มอบงำน

วนศ.

นครรำชสมีำ
1800837018110096

พณิโปรง่ วทิยำลัยนำฏศลิปนครรำชสมีำ ต ำบล

โคกกรวด อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ จังหวัด

นครรำชสมีำ

5 ตัว 20,000 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีำน 

มลูมังอสีำน

รำ้น นครรำชสมีำ 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 20,000.00          1 9 ธ.ค.63 20,000.00         7015368889

ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง/ก ำหนดคณะกรรมกำร

ก ำหนดรยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของ

ครภัุณฑ ์(TOR)

 รอสง่มอบงำน

วนศ.

นครรำชสมีำ
1800837018110337

พณิไฟฟ้ำ วทิยำลัยนำฏศลิปนครรำชสมีำ 

ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ 

จังหวัดนครรำชสมีำ

2 ตัว 12,000 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีำน 

มลูมังอสีำน

รำ้น นครรำชสมีำ 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 12,000.00          1 9 ธ.ค.63 12,000.00         7015368889

ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง/ก ำหนดคณะกรรมกำร

ก ำหนดรยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของ

ครภัุณฑ ์(TOR)

 รอสง่มอบงำน

วนศ.

นครรำชสมีำ
1800837018110494

หมำกกะโหลง่  วทิยำลัยนำฏศลิปนครรำชสมีำ 

ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ 

จังหวัดนครรำชสมีำ

2 ชดุ 15,000 P
28 ต.ค.-5 

พ.ย.63
ซ.2/2564 9 พ.ย.63

กลุม่อนุรักษ์

ดนตรอีสีำน 

มลูมังอสีำน

รำ้น นครรำชสมีำ 10 พ.ย.- 9 ธ.ค.63 15,000.00          1 9 ธ.ค.63 15,000.00         7015368889

ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง/ก ำหนดคณะกรรมกำร

ก ำหนดรยละเอยีดและคณุลักษณะเฉพำะของ

ครภัุณฑ ์(TOR)

 รอสง่มอบงำน

วชศ.สพุรรณบรุี 1800837018110984

ชดุโตะ๊และเกำ้อีส้นำม วทิยำลัยชำ่งศลิป

สพุรรณบรุ ีต ำบลรัว้ใหญ ่อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุี

 จังหวัดสพุรรณบรุี

20 ชดุ 110,000 P บซ.3/2564 17-พ.ย.-63
พพี ีเฟอรน์ิ

เทค
บจก. อำ่งทอง

18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
             110,000 1 17-ธ.ค.-63              110,000 7015369167 ก ำหนดรำยละเอยีดคณุลักษณะเฉพำะ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี 1800837018110499

ตูเ้ก็บสำรสนเทศหอสมดุ วทิยำลัยชำ่งศลิป

สพุรรณบรุ ีต ำบลรัว้ใหญ ่อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุี

 จังหวัดสพุรรณบรุี

2 ตู ้ 35,800 P บซ.5/2564 17-พ.ย.-63 อัจฉรำ รำ้นคำ้ สพุรรณบรุี WINNER เวนำตโิน่
18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
               35,800 1 17-ธ.ค.-63                35,800 7015370164 ก ำหนดรำยละเอยีดคณุลักษณะเฉพำะ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี 1800837018110850

ตูเ้ก็บอปุกรณ์ประกอบพธิคีรอบครศูลิปะอำคำร

ศลิปะไทย วทิยำลัยชำ่งศลิปสพุรรณบรุ ีต ำบล

รัว้ใหญ ่อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

1 ชดุ 50,000 P 3/2564 17-พ.ย.-63
พรศักดิ์

เฟอรน์เิจอร์
รำ้นคำ้ สพุรรณบรุี

18 พ.ย.63 /      

16 ม.ค.64
               50,000 1 16-ม.ค.-64                50,000 7015370181 ก ำหนดรำยละเอยีดคณุลักษณะเฉพำะ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี 1800837018110761

ตูเ้หล็กเก็บเอกสำรบำนเปิด (มอก.) ขนำด  

วทิยำลัยชำ่งศลิปสพุรรณบรุ ีต ำบลรัว้ใหญ ่

อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

3 ตู ้ 16,500 P บซ.5/2564 17-พ.ย.-63 อัจฉรำ รำ้นคำ้ สพุรรณบรุี BETTER LK-2
18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
               16,500 1 17-ธ.ค.-63                16,500 7015370164 ก ำหนดรำยละเอยีดคณุลักษณะเฉพำะ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี 1800837018110849

ตูเ้หล็กบำนกระจกเลือ่น  วทิยำลัยชำ่งศลิป

สพุรรณบรุ ีต ำบลรัว้ใหญ ่อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุี

 จังหวัดสพุรรณบรุี

10 ตู ้ 35,000 P บซ.5/2564 17-พ.ย.-63 อัจฉรำ รำ้นคำ้ สพุรรณบรุี KIOSK SLG-3
18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
               35,000 1 17-ธ.ค.-63                35,000 7015370164 ก ำหนดรำยละเอยีดคณุลักษณะเฉพำะ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี 1800837018110621

ตูเ้หล็กบำนกระจกเลือ่นซอ้นตูเ้หล็ก 1 ประต ู4 

ลิน้ชกั วทิยำลัยชำ่งศลิปสพุรรณบรุ ีต ำบลรัว้

ใหญ ่อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

2 ตู ้ 13,200 P บซ.5/2564 17-พ.ย.-63 อัจฉรำ รำ้นคำ้ สพุรรณบรุี BETTER R-34
18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
               13,200 1 17-ธ.ค.-63                13,200 7015370164 ก ำหนดรำยละเอยีดคณุลักษณะเฉพำะ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี 1800837018110762

พัดลมตัง้พืน้ วทิยำลัยชำ่งศลิปสพุรรณบรุ ี

ต ำบลรัว้ใหญ ่อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด

สพุรรณบรุี

6 เครือ่ง 18,000 P 9/2564 17-พ.ย.-63 อำยกุำร รำ้นคำ้ สพุรรณบรุี

มติซบุชิ ิ

      18 

นิว้

R18
18 พ.ย.63 /      

24 พ.ย.63
               17,940 1 24-พ.ย.-63                17,940 7015371963 ก ำหนดรำยละเอยีดคณุลักษณะเฉพำะ รอสง่มอบ
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วชศ.สพุรรณบรุี 1800837018110341

เครือ่งตัดหญำ้ แบบขอ้แข็ง วทิยำลัยชำ่งศลิป

สพุรรณบรุ ีต ำบลรัว้ใหญ ่อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุี

 จังหวัดสพุรรณบรุี

2 เครือ่ง 19,000 P 8/2564 17-พ.ย.-63
ชยัสวุรรณ

วัสดดุี
บจก. สพุรรณบรุี RABBIT EC.04

18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
               19,000 1 17-ธ.ค.-63                19,000 7015370196 ก ำหนดรำยละเอยีดคณุลักษณะเฉพำะ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี 1800837018110763

อำ่งลำ้งจำน พรอ้มถำดวำง วทิยำลัยชำ่งศลิป

สพุรรณบรุ ีต ำบลรัว้ใหญ ่อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุี

 จังหวัดสพุรรณบรุี

2 อัน 11,800 P 2/2564 17-พ.ย.-63 อัจฉรำ รำ้นคำ้ สพุรรณบรุี
18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
               11,800 1 17-ธ.ค.-63                11,800 7015370173 ก ำหนดรำยละเอยีดคณุลักษณะเฉพำะ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี 1800837018110622

เครือ่งมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดับ XGA ขนำด

 4,000 ANSI Lumens วทิยำลัยชำ่งศลิป

สพุรรณบรุ ีต ำบลรัว้ใหญ ่อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุี

 จังหวัดสพุรรณบรุี

3 เครือ่ง 127,500 P บซ.2/2564 17-พ.ย.-63

ไมโคร ซสิ

เต็ม คอรเ์ปอร์

เรชัน่

บจก. อำ่งทอง
PANAS

ONIC

PT-

LB425

18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
             127,500 1 17-ธ.ค.-63              127,500 7015368159 ก ำหนดรำยละเอยีดคณุลักษณะเฉพำะ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี 1800837018110851

โทรทัศน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV 

ระดับควำมละเอยีดจอภำพ 1920 x 1080 พกิ

เซล ขนำด 55 นิว้ วทิยำลัยชำ่งศลิปสพุรรณบรุ ี

ต ำบลรัว้ใหญ ่อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด

สพุรรณบรุี

5 เครือ่ง 91,000 P  10/2564 17-พ.ย.-63 อำยกุำร รำ้นคำ้ สพุรรณบรุี ซมัซงุ
UA55TU

7000

18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
               91,000 1 17-ธ.ค.-63                91,000 7015371967 ก ำหนดรำยละเอยีดคณุลักษณะเฉพำะ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี 1800837018110342

เครือ่งชัง่น ้ำหนักระบบดจิติอล วทิยำลัยชำ่ง

ศลิปสพุรรณบรุ ีต ำบลรัว้ใหญ ่อ ำเภอเมอืง

สพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

2 เครือ่ง 10,000 P 12/2564 17-พ.ย.-63
กจิโกศลบุ๊

คเซนเตอร์
บรษัิท สพุรรณบรุี BONITA FCA602

18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
               10,000 1 17-ธ.ค.-63                10,000 7015371652 ก ำหนดรำยละเอยีดคณุลักษณะเฉพำะ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี 1800837018110102

ขำหยัง่วำดรปู วทิยำลัยชำ่งศลิปสพุรรณบรุ ี

ต ำบลรัว้ใหญ ่อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด

สพุรรณบรุี

10 ตัว 42,000 P  11/2564 17-พ.ย.-63 เฟรมเซอรว์สิ รำ้นคำ้ สพุรรณบรุี
18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
               42,000 1 17-ธ.ค.-63                42,000 7015371959 ก ำหนดรำยละเอยีดคณุลักษณะเฉพำะ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี 1800837018110500

ชัน้ตำกกระดำษ 35 ชัน้ วทิยำลัยชำ่งศลิป

สพุรรณบรุ ีต ำบลรัว้ใหญ ่อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุี

 จังหวัดสพุรรณบรุี

2 ตัว 71,800 P บซ.4/2564 17-พ.ย.-63

ดพีเีค         

แมชชนีเนอรี ่

แอนด ์สตลี

เวริค์

หจก. สพุรรณบรุี
18 พ.ย.63 /      1

 ม.ค.64
               47,900 1-ม.ค.-64                47,900 7015368196 ก ำหนดรำยละเอยีดคณุลักษณะเฉพำะ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี 1800837018110623

ตูเ้ก็บอปุกรณ์สือ่กำรสอน วทิยำลัยชำ่งศลิป

สพุรรณบรุ ีต ำบลรัว้ใหญ ่อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุี

 จังหวัดสพุรรณบรุี

4 ใบ 88,000 P บซ.6/2564 17-พ.ย.-63
พรศักดิ์

เฟอรน์เิจอร์
รำ้นคำ้ สพุรรณบรุี

18 พ.ย.63 /      

16 ม.ค.64
               88,000 1 16-ม.ค.-64                88,000 7015371309 ก ำหนดรำยละเอยีดคณุลักษณะเฉพำะ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี 1800837018110343

โตะ๊ดรำฟงำน วทิยำลัยชำ่งศลิปสพุรรณบรุ ี

ต ำบลรัว้ใหญ ่อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด

สพุรรณบรุี

2 โตะ๊ 12,300 P 5/2564 17-พ.ย.-63 สมใจบชิ บจก. กรงุเทพฯ
18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
                 9,400 1                  9,400 7015370186 ก ำหนดรำยละเอยีดคณุลักษณะเฉพำะ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี 1800837018110765

แทน่จับชิน้งำน วทิยำลัยชำ่งศลิปสพุรรณบรุ ี

ต ำบลรัว้ใหญ ่อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด

สพุรรณบรุี

1 ชิน้ 6,400 P 7/2564 17-พ.ย.-63
ชยัสวุรรณ

วัสดดุี
บจก. สพุรรณบรุี

LACRO

C

ขนำด 5
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18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
                 6,400 1 17-ธ.ค.-63                  6,400 7015370195 ก ำหนดรำยละเอยีดคณุลักษณะเฉพำะ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี 1800837018110203

แทน่ตัดแผน่สังกะส ีวทิยำลัยชำ่งศลิป

สพุรรณบรุ ีต ำบลรัว้ใหญ ่อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุี

 จังหวัดสพุรรณบรุี

1 แทน่ 47,900 P บซ.4/2564 17-พ.ย.-63

ดพีเีค         

แมชชนีเนอรี ่

แอนด ์สตลี

เวริค์

หจก. สมทุรปรำกำร
18 พ.ย.63 /      1

 ม.ค.64
               71,262 1-ม.ค.-64                71,262 7015368196 ก ำหนดรำยละเอยีดคณุลักษณะเฉพำะ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี 1800837018110764

แป้นหมนุอลมูเินียม วทิยำลัยชำ่งศลิปสพุรรณบรุี

 ต ำบลรัว้ใหญ ่อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด

สพุรรณบรุี

20 ชดุ 13,800 P 6/2564 17-พ.ย.-63
อนิฟินทิ 

ครำฟท์
บจก. กรงุเทพฯ

ขนำด 12

 นิว้

18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
               13,800 1 17-ธ.ค.-63                13,800 7015370189 ก ำหนดรำยละเอยีดคณุลักษณะเฉพำะ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี 1800837018110101

แผน่ชำรต์และขำหยัง่ส ำหรับใสส่ือ่กำรสอน 

วทิยำลัยชำ่งศลิปสพุรรณบรุ ีต ำบลรัว้ใหญ ่

อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

4 ชดุ 20,000 P บซ.6/2564 17-พ.ย.-63
พรศักดิ์

เฟอรน์เิจอร์
รำ้นคำ้ สพุรรณบรุี

18 พ.ย.63 /      

16 ม.ค.64
               20,000 1 16-ม.ค.-64                20,000 7015371309 ก ำหนดรำยละเอยีดคณุลักษณะเฉพำะ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี 1800837018110501

หวัพน่ไฟเบอรเ์นอร ์วทิยำลัยชำ่งศลิปสพุรรณบรุี

 ต ำบลรัว้ใหญ ่อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด

สพุรรณบรุี

4 ชดุ 14,400 P 4/2564 17-พ.ย.-63 คลิน ์ดไีซน์ บจก. รำชบรุี
18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
               14,400 1 17-ธ.ค.-63                14,400 7015370185 ก ำหนดรำยละเอยีดคณุลักษณะเฉพำะ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี 1800837018110502

หุน่โครงกระดกู 180 ซม. วทิยำลัยชำ่งศลิป

สพุรรณบรุ ีต ำบลรัว้ใหญ ่อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุี

 จังหวัดสพุรรณบรุี

1 ชดุ 9,500 P 12/2564 17-พ.ย.-63
กจิโกศลบุ๊

คเซนเตอร์
บรษัิท สพุรรณบรุี

18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
                 9,500 1 17-ธ.ค.-63                  9,500 7015371652 ก ำหนดรำยละเอยีดคณุลักษณะเฉพำะ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี 1800837018110985

หุน่โครงกระดกูกลำ้มเนือ้ วทิยำลัยชำ่งศลิป

สพุรรณบรุ ีต ำบลรัว้ใหญ ่อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุี

 จังหวัดสพุรรณบรุี

1 ชดุ 14,500 P 12/2564 17-พ.ย.-63
กจิโกศลบุ๊

คเซนเตอร์
บรษัิท สพุรรณบรุี

18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
               14,500 1 17-ธ.ค.-63                14,500 7015371652 ก ำหนดรำยละเอยีดคณุลักษณะเฉพำะ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี 1800837018110931

เครือ่งพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED 

ขำวด ำ วทิยำลัยชำ่งศลิปสพุรรณบรุ ีต ำบลรัว้

ใหญ ่อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

2 เครือ่ง 18,000 P บซ.1/2564 17-พ.ย.-63

ไมโคร ซสิ

เต็ม คอรเ์ปอร์

เรชัน่

บจก. อำ่งทอง
HP 

LASER
M203

18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
               18,000 1 17-ธ.ค.-63                18,000 7015368821 ก ำหนดรำยละเอยีดคณุลักษณะเฉพำะ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี 1800837018110375

เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ์

 (Ink Tank Printer) วทิยำลัยชำ่งศลิป

สพุรรณบรุ ีต ำบลรัว้ใหญ ่อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุี

 จังหวัดสพุรรณบรุี

2 เครือ่ง 8,600 P บซ.1/2564 17-พ.ย.-63

ไมโคร ซสิ

เต็ม คอรเ์ปอร์

เรชัน่

บจก. อำ่งทอง

HP 

INKTAN

K

315 All 

In One

18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
                 8,600 1 17-ธ.ค.-63                  8,600 7015368821 ก ำหนดรำยละเอยีดคณุลักษณะเฉพำะ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี 1800837018110932

เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA วทิยำลัยชำ่ง

ศลิปสพุรรณบรุ ีต ำบลรัว้ใหญ ่อ ำเภอเมอืง

สพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

20 เครือ่ง 116,000 P บซ.1/2564 17-พ.ย.-63

ไมโคร ซสิ

เต็ม คอรเ์ปอร์

เรชัน่

บจก. อำ่งทอง
Cyber 

Oower
UT1000

18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
             116,000 1 17-ธ.ค.-63              116,000 7015368821 ก ำหนดรำยละเอยีดคณุลักษณะเฉพำะ รอสง่มอบ

วชศ.สพุรรณบรุี 1800837018110661

เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 2 kVA วทิยำลัยชำ่ง

ศลิปสพุรรณบรุ ีต ำบลรัว้ใหญ ่อ ำเภอเมอืง

สพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

1 เครือ่ง 12,000 P บซ.1/2564 17-พ.ย.-63

ไมโคร ซสิ

เต็ม คอรเ์ปอร์

เรชัน่

บจก. อำ่งทอง
Cyber 

Oower
UT2200

18 พ.ย.63 /      

17 ธ.ค.63
               12,000 1 17-ธ.ค.-63                12,000 7015368821 ก ำหนดรำยละเอยีดคณุลักษณะเฉพำะ รอสง่มอบ

วชศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110766

เครือ่งสแกนใบหนำ้ พรอ้มระบบลงเวลำ

ปฏบิัตงิำน วทิยำลัยชำ่งศลิปนครศรธีรรมรำช 

ต ำบลทอนหงส ์อ ำเภอพรหมครี ีจังหวัด

นครศรธีรรมรำช

1 เครือ่ง 12,500 P 30-ต.ค.-63 ซ.6/2564 13-พ.ย.-63

บรษัิท สำมพี

พเีน็ตเวริค์ 

จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด
นครศรธีรรมรำ

ช

13 พ.ย. 63 

- 27 พ.ย. 63
          12,500.00 1 งวด 27-พ.ย.-63 งวดที ่1 : 12,500 ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง รอสง่มอบครภัุณฑ์

วชศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110204

เครือ่งดดูฝุ่ น  ขนำด 15 ลติร วทิยำลัยชำ่งศลิป

นครศรธีรรมรำช ต ำบลทอนหงส ์อ ำเภอพรหมครีี

 จังหวัดนครศรธีรรมรำช

1 เครือ่ง 13,000 P 30-ต.ค.-63 ซ.4/2564 12-พ.ย.-63

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด เรอืน

ทอง เพำเวอร์

 ซสิเท็ม

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด

นครศรธีรรมรำ

ช

12 พ.ย. 63 

- 26 พ.ย. 63
          13,000.00 1 งวด 26-พ.ย.-63 งวดที ่1 : 13,000 ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง 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)

ประเภท

ของ

คูส่ญัญา 

(12.4)

จงัหวดัทีท่ า

การซือ้ (12.5)

ยีห่อ้ 

(ถา้ม)ี 

(12.6)

รุน่ (ถา้

ม)ี (12.7)

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 านวนเงนิตาม

งวดงานทีร่ะบุ

ในสญัญา / 

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง 

(12.12)

เลขที ่PO ใน

ระบบ GFMIS 

(12.13)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดั

จา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด (ขอ้มลูที่

รายงานจากการประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่

วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้

จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด 

(ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน ณ 18 

พ.ย.2563)

วชศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110103

เครือ่งตัดหญำ้ แบบขอ้แข็ง  วทิยำลัยชำ่งศลิป

นครศรธีรรมรำช ต ำบลทอนหงส ์อ ำเภอพรหมครีี

 จังหวัดนครศรธีรรมรำช

1 เคริอ่ง 9,500 P 30-ต.ค.-63 ซ.2/2564 12-พ.ย.-63

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด เรอืน

ทอง เพำเวอร์

 ซสิเท็ม

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด

นครศรธีรรมรำ

ช

12 พ.ย. 63 

- 26 พ.ย. 63
            9,500.00 1 งวด 26-พ.ย.-63 งวดที ่1 : 9,500 ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง รอสง่มอบครภัุณฑ์

วชศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110104

เครือ่งตัดหญำ้ แบบลอ้จักรยำน วทิยำลัยชำ่ง

ศลิปนครศรธีรรมรำช ต ำบลทอนหงส ์อ ำเภอ

พรหมครี ีจังหวัดนครศรธีรรมรำช

1 เครือ่ง 12,000 P 30-ต.ค.-63 ซ.3/2564 12-พ.ย.-63

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด เรอืน

ทอง เพำเวอร์

 ซสิเท็ม

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด

นครศรธีรรมรำ

ช

12 พ.ย. 63 

- 26 พ.ย. 63
          12,000.00 1 งวด 26-พ.ย.-63 งวดที ่1 : 12,000 ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง รอสง่มอบครภัุณฑ์

วชศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110624

เกำ้อีป้ฏบิัตงิำนศลิปะปรับระดับได ้ควำมสงูไม่

นอ้ยกวำ่ 50 ซม. ปรับระดับได ้25 ซม. 

วทิยำลัยชำ่งศลิปนครศรธีรรมรำช ต ำบลทอน

หงส ์อ ำเภอพรหมครี ีจังหวัดนครศรธีรรมรำช

100 ตัว 180,000 P 30-ต.ค.-63  
นำยอนำวลิ  

คงชว่ย
บคุคลธรรมดำ

นครศรธีรรมรำ

ช
ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งสัญญำ

วชศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110205

โตะ๊วำงจำนสเีก็บอปุกรณ์ ขนำดไมต่ ำ่กวำ่ กวำ้ง

 60 ซ.ม. สงู 70 ซม. ลกึ 42 ซม. วทิยำลัยชำ่ง

ศลิปนครศรธีรรมรำช ต ำบลทอนหงส ์อ ำเภอ

พรหมครี ีจังหวัดนครศรธีรรมรำช

20 ตัว 398,000 P 30-ต.ค.-63

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด 

บำงกอกวูด๊

เวริด์

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด
ล ำพนู ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งสัญญำ

วชศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110344

แทน่พมิพไ์มวู้ด๊คัดเพลส เบอร ์W6 ขนำด 

80x122 ซม. วทิยำลัยชำ่งศลิปนครศรธีรรมรำช

 ต ำบลทอนหงส ์อ ำเภอพรหมครี ีจังหวัด

นครศรธีรรมรำช

1 แทน่ 108,000 P 30-ต.ค.-63

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด ด.ีพ.ีเค.

 แมชชนีเนอรี่

 แอนด ์สตลี

เวริค์

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด
สมทุรปรำกำร ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง อยูร่ะหวำ่งจัดท ำรำ่งสัญญำ

วชศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110503

มเิตอรก์ระแสไฟฟ้ำ ชนดิจำนหมนุ 3 เฟส 

พรอ้มอปุกรณ์ วทิยำลัยชำ่งศลิปนครศรธีรรมรำช

 ต ำบลทอนหงส ์อ ำเภอพรหมครี ีจังหวัด

นครศรธีรรมรำช

1 เครือ่ง 58,900 P 30-ต.ค.-63 ซ.1/2564 12-พ.ย.-63

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด เรอืน

ทอง เพำเวอร์

 ซสิเท็ม

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกัด

นครศรธีรรมรำ

ช

12 พ.ย. 63 

- 26 พ.ย. 63
          58,850.00 1 งวด 26-พ.ย.-63 งวดที ่1 : 58,850 ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง รอสง่มอบครภัุณฑ์

วชศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018110662

เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One ส ำหรับงำน

ส ำนักงำน  วทิยำลัยชำ่งศลิปนครศรธีรรมรำช 

ต ำบลทอนหงส ์อ ำเภอพรหมครี ีจังหวัด

นครศรธีรรมรำช

10 เครือ่ง 170,000 P 30-ต.ค.-63 ซ.5/2564 13-พ.ย.-63

บรษัิท สำมพี

พเีน็ตเวริค์ 

จ ำกัด

บรษัิทจ ำกัด
นครศรธีรรมรำ

ช

13 พ.ย. 63 

- 27 พ.ย. 63
        170,000.00 1 งวด 27-พ.ย.-63

งวดที ่1 : 

170,000
ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง รอสง่มอบครภัุณฑ์



 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
     5.4 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรยีมการจัดซือ้จัดจ้างงบลงทนุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (ขอ้มลูการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563) 
 5.4.2 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการคา่ที่ดินและ
สิ่งก่อสรา้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน 

ณ 18 พ.ย.2563)

ส ำนักงำน
อธกิำรบดี

 1800837018410010

ปรับปรงุศนูยรั์กษ์ศลิป์ สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์
 วงัหนำ้ สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบล
ศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวดันครปฐม

1 หลง้ 1,242,400 P
 รปูแบบรำยและประมำณกำรรำคำจำกส ำนักสถำปัตยกรรม
เสร็จเรยีบรอ้ย อยูร่ะหวำ่งตัง้คณะกรรมกำร TOR

 ระหวำ่งจัดท ำรำยงำนผลกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำร
พจิำรณำผลประกวดรำคำฯ

คณะศลิปศกึษำ 1800837018420011

ตดิตัง้ระบบไฟฟ้ำ ระบบสือ่สำรและตกแตง่
ภำยใน  คณะศลิปศกึษำ แขวง
พระบรมมหำรำชวงั เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

1 แหง่ 15,000,000 P
 รปูแบบรำยและประมำณกำรรำคำจำกส ำนักสถำปัตยกรรม
เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้อยูร่ะหวำ่งก ำหนดรำคำกลำงทอ้งถิน่

 อยูร่ะหวำ่งประมำณกำรรำคำ ควำมคบืหนำ้ประมำณ 60%

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018410006

ปรับปรงุหอ้งบันทกึเสยีงพรอ้มครภัุณฑ ์คณะ
ศลิปนำฏดรุยิำงค ์แขวงพระบรมมหำรำชวงั เขต
พระนคร กรงุเทพมหำนคร

1 หลัง 3,700,000 P
อยูร่ะหวำ่งรออธบิดลีงนำมในรปูแบบรำยกำรและประมำณ
กำรรำคำ

 อยูร่ะหวำ่งรออธบิดลีงนำมในรปูแบบรำยกำรและประมำณ
กำรรำคำ

คณะศลิปนำฏ
ดรุยิำงค์

1800837018420001

ตดิตัง้ระบบไฟฟ้ำ ระบบสือ่สำรและตกแตง่
ภำยใน คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์แขวง
พระบรมมหำรำชวงั เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร

1 แหง่ 12,000,000 P

ก.อยูร่ะหวำ่งออกแบบรปูแบบรำยกำร
  ออกแบบสถำปัตยกรรม  ควำมคบืหนำ้ 70%

  อยูร่ะหวำ่งประมำณกำรรำคำ ควำมคบืหนำ้ 50 %

คำดวำ่จ ำด ำเนนิกำรประกำศประกวดรำคำไดเ้ดอืน ปลำย
เดอืนตลุำคม2563

 ก.อยูร่ะหวำ่งออกแบบรปูแบบรำยกำร
   ออกแบบสถำปัตยกรรม  ควำมคบืหนำ้ 80%

   อยูร่ะหวำ่งประมำณกำรรำคำ ควำมคบืหนำ้ 70 %

คณะศลิปวจิติร 1800837018420012

ปรับปรงุหอ้งเรยีนและหอ้งปฏบิัตกิำร สำขำวชิำ
จติรกรรม ภำพพมิพ ์และ เครือ่งเคลอืบดนิเผำ 
อำคำร 7 ขัน้ คณะศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ 
อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวดันครปฐม

1 หลัง 17,700,000 P

 อยูร่ะหวำ่งออกแบบรปูแบบรำยกำร 
ก.1ออกแบบสถำปัตยกรรม 50%

ก.2ออกแบบวศิวกรรมโยธำ 50%

ก.3ออกแบบวศิวกรรมไฟฟ้ำ 50%

 อยูร่ะหวำ่งออกแบบรปูแบบรำยกำร 
ก.1ออกแบบสถำปัตยกรรม 50%

ก.2ออกแบบวศิวกรรมโยธำ 50%

ก.3ออกแบบวศิวกรรมไฟฟ้ำ 50%

คณะศลิปวจิติร 1800837018410011

ปรับปรงุภมูทัิศนเ์พือ่ท ำฐำนประตมิำกรรม คณะ
ศลิปวจิติร ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล 
จังหวดันครปฐม

1 แหง่ 407,800 P  ท ำแผนกำรจัดซือ้จัดจำ้ง  ท ำแผนกำรจัดซือ้จัดจำ้ง

วนศ. 1800837018410012

ปรับปรงุอำคำรกฬีำในรม่ วทิยำลัยนำฏศลิป 
ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวดั
นครปฐม

1 แหง่ 9,500,000 P
อยูใ่นขัน้ตอนกำรตดิตำมรปูแบบรำยกำรและประมำณรำคำ
จำกส ำนักสถำปัตยกรรม กรมศลิปำกร อยูร่ะหวำ่งประมำณ
กำรรำคำ (70 %)

อยูใ่นขัน้ตอนกำรตดิตำมรปูแบบรำยกำรและประมำณรำคำ
จำกส ำนักสถำปัตยกรรม กรมศลิปำกร อยูร่ะหวำ่งประมำณ
กำรรำคำ (70 %)

วนศ. 1800837018410001

ปรับปรงุอำคำรดนตรศีลิปสำกล วทิยำลัยนำฏ
ศลิป ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวดั
นครปฐม

1 หลัง 9,763,000 P
อยูใ่นขัน้ตอนกำรตดิตำมรปูแบบรำยกำรและประมำณรำคำ
จำกส ำนักสถำปัตยกรรม กรมศลิปำกร อยูร่ะหวำ่งประมำณ
กำรรำคำ (70 %)

อยูใ่นขัน้ตอนกำรตดิตำมรปูแบบรำยกำรและประมำณรำคำ
จำกส ำนักสถำปัตยกรรม กรมศลิปำกร อยูร่ะหวำ่งประมำณ
กำรรำคำ (70 %)

วนศ. 1800837018410014

ปรับปรงุอำคำรนำฏศลิป์ไทย ชัน้ 7 วทิยำลัย
นำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล 
จังหวดันครปฐม

1 หลัง 7,342,000 P
อยูใ่นขัน้ตอนกำรตดิตำมรปูแบบรำยกำรและประมำณรำคำ
จำกส ำนักสถำปัตยกรรม กรมศลิปำกร อยูร่ะหวำ่งประมำณ
กำรรำคำ (70 %)

อยูใ่นขัน้ตอนกำรตดิตำมรปูแบบรำยกำรและประมำณรำคำ
จำกส ำนักสถำปัตยกรรม กรมศลิปำกร อยูร่ะหวำ่งประมำณ
กำรรำคำ (70 %)

วนศ. 1800837018410007

ปรับปรงุอำคำรสำรสนเทศชัน้ 3 และชัน้ 5 

วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธ
มณฑล จังหวดันครปฐม

1 หลัง 8,000,000 P
อยูร่ะหวำ่งกำรก ำหนดคณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอยีด
ขอบเขตงำน (TOR)

อยูร่ะหวำ่งกำรเสนอรำคำในระบบ
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน 

ณ 18 พ.ย.2563)

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018420010

กอ่สรำ้งอำคำรหอพักนักเรยีนหญงิ วทิยำลัย
นำฏศลิปนครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอ
เมอืงนครศรธีรรมรำช จังหวดันครศรธีรรมรำช
รวมงบประมำณทัง้สิน้ 76,000,000 บำท
   ตัง้บประมำณปี 2564 จ ำนวน 15,200,000 

บำท 
   ผกูพันงบประมำณปี 2565 จ ำนวน 
60,800,000 บำท

1 หลัง 15,200,000 P
 อยูร่ะหวำ่งกำรประมำณรำคำ ควำมคบืหนำ้คดิเป็น รอ้ยละ 
90

 อยูร่ะหวำ่งกำรประมำณรำคำ ควำมคบืหนำ้คดิเป็น รอ้ยละ 
90

วนศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018410017

ปรับปรงุหอ้งสมดุ วทิยำลัยนำฏศลิป
นครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง
นครศรธีรรมรำช จังหวดันครศรธีรรมรำช

1 แหง่ 500,000 P
 รปูแบบรำยกำรและประมำณรำคำจำกส ำนักสถำปัตยกรรม
เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้อยูร่ะหวำ่งก ำหนดรำคำกลำงทอ้งถิน่ 
ควำมคบืหนำ้คดิเป็นรอ้ยละ 10

 รปูแบบรำยกำรและประมำณรำคำจำกส ำนักสถำปัตยกรรม
เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้อยูร่ะหวำ่งก ำหนดรำคำกลำงทอ้งถิน่ 
ควำมคบืหนำ้คดิเป็นรอ้ยละ 70

วนศ.รอ้ยเอ็ด 1800837018410018

กอ่สรำ้งรัว้ดำ้นหนำ้และดำ้นขำ้งฝ่ังทศิตะวนัตก 
วทิยำลัยนำฏศลิปรอ้ยเอ็ด ต ำบลในเมอืง อ ำเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวดัรอ้ยเอ็ด

1 แหง่ 2,567,000 P ท ำแผนจัดซือ้จัดจำ้ง
อยูใ่นขัน้ตอนกำรลงนำมสญัญำ คำดวำ่จะสำมำรถลงนำม

ในสญัญำไดภ้ำยในวนัที ่18 พ.ย.63

วนศ.สโุขทัย 1800837018420006

กอ่สรำ้งอำคำรดรุยิำงคส์ำกล วทิยำลัยนำฏศลิป
สโุขทัย ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย 
จังหวดัสโุขทัย
   รวมงบประมำณทัง้สิน้ 76,000,000 บำท
   ตัง้งบประมำณปี 2564  จ ำนวน 15,200,000 

บำท
   ผกูพันงบประมำณปี 2565 จ ำนวน  
60,800,000 บำท

1 หลัง 15,200,000 P

1.อยูใ่นขัน้ตอนกำรตดิตำมรปูแบบรำยกำรและประมำณกำร
รำคำจำกส ำนักสถำปัตยกรรม กรมศลิปำกร ขัน้ตอน ก. อยู่
ระหวำ่งออกแบบรปูแบบรำยกำร
ก.1 ออกแบบสถำปัตยกรรม  ควำมคบืหนำ้ 80%

ก.2 ออกแบบวศิวกรรมโยธำ  ควำมคบืหนำ้ 90%

ก.3 ออกแบบวศิวกรรมไฟฟ้ำ (งำนระบบ)  ควำมคบืหนำ้ 
100%

ขัน้ตอน ข อยูร่ะหวำ่งเขยีนแบบกอ่สรำ้ง ควำมคบืหนำ้ 100

 %

ขัน้ตอน ค. อยูร่ะหวำ่งประมำณกำรรำคำ ควำมคบืหนำ้ 50

 % 

คำดวำ่จ ำด ำเนนิกำรประกำศประกวดรำคำไดเ้ดอืน 
พฤศจกิำยน 2563

1.อยูใ่นขัน้ตอนกำรตดิตำมรปูแบบรำยกำรและประมำณกำร
รำคำจำกส ำนักสถำปัตยกรรม กรมศลิปำกร ขัน้ตอน ก. อยู่
ระหวำ่งออกแบบรปูแบบรำยกำร
ก.1 ออกแบบสถำปัตยกรรม  ควำมคบืหนำ้ 95%

ก.2 ออกแบบวศิวกรรมโยธำ  ควำมคบืหนำ้ 95%

ก.3 ออกแบบวศิวกรรมไฟฟ้ำ (งำนระบบ)  ควำมคบืหนำ้ 
100%

ขัน้ตอน ข อยูร่ะหวำ่งเขยีนแบบกอ่สรำ้ง ควำมคบืหนำ้ 100

 %

ขัน้ตอน ค. อยูร่ะหวำ่งประมำณกำรรำคำ ควำมคบืหนำ้ 80

 % 

คำดวำ่ด ำเนนิกำรประกำศประกวดรำคำไดเ้ดอืน ธันวำคม 
2563

วนศ.กำฬสนิธุ์ 1800837018420003

กอ่สรำ้งอำคำรนำฏศลิป์ โขน ละคร  4 ชัน้ 
วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์
อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวดักำฬสนิธุ ์  
   ตัง้งบประมำณปี 2564  จ ำนวน 14,000,000 

 บำท  
   ผกูพันงบประมำณปี 2565 จ ำนวน 
56,000,000  บำท

1 หลัง 14,000,000 P
อยูร่ะหวำ่งรออธบิดลีงนำมในรปูแบบรำยกำรและประมำณ
กำรรำคำ

อยูร่ะหวำ่งรออธบิดลีงนำมในรปูแบบรำยกำรและประมำณ
กำรรำคำ



หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ(1)

รหสังบประมาณใน

ระบบ GFMIS (5) •
รายการงบลงทุน •(6)

จ
 า
น
ว
น

 (
7

) 
 ‘

ห
น
ว่
ย
น
บั

 (
8

) 
 ’

 งบประมาฯ

ตามพรบงบ

ประมาณ 

(บาท) (9)

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

(2
) 
ว
ธิ
คี
ดั
เล
อื
ก

(3
) 
ว
ธิ
เีฉ
พ
า
ะเ
จ
า
ะจ
ง

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน 

ณ 18 พ.ย.2563)

วนศ.ลพบรุี 1800837018420007

กอ่สรำ้งหอประชมุนักเรยีนพรอ้มโรงอำหำร 
วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุ ี ต ำบลทะเลชบุศร 
อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวดัลพบรุี
   รวมงบประมำณทัง้สิน้ 69,300,000 บำท
   ตัง้งบประมำณ ปี 2564 จ ำนวน  13,860,000

 บำท
   ผกูพันงบประมำณปี 2565 จ ำนวน  
55,440,000 บำท

1 หลัง 13,860,000 P

1.อยูใ่นขัน้ตอนกำรตดิตำมรปูแบบรำยกำรและประมำณกำร
รำคำจำกส ำนักสถำปัตยกรรม กรมศลิปำกร              
ขัน้ตอน ก. อยูร่ะหวำ่งออกแบบรปูแบบรำยกำร   
ก.1ออกแบบสถำปัตยกรรม  ควำมคบืหนำ้ 80%   

ก.2ออกแบบวศิวกรรมโยธำ  ควำมคบืหนำ้ 80%  

ก.3ออกแบบวศิวกรรมไฟฟ้ำ (งำนระบบ)  ควำมคบืหนำ้ 
50%                                               

ขัน้ตอน ข อยูร่ะหวำ่งเขยีนแบบกอ่สรำ้ง ควำมคบืหนำ้ 50

 %                                        

ขัน้ตอน ค. อยูร่ะหวำ่งประมำณกำรรำคำ ควำมคบืหนำ้ 50

 % คำดวำ่จ ำด ำเนนิกำรประกำศประกวดรำคำไดเ้ดอืน 
พฤศจกิำยน 2563

1.อยูใ่นขัน้ตอนกำรตดิตำมรปูแบบรำยกำรและประมำณกำร
รำคำจำกส ำนักสถำปัตยกรรม กรมศลิปำกร              
ขัน้ตอน ก. อยูร่ะหวำ่งออกแบบรปูแบบรำยกำร   
ก.1ออกแบบสถำปัตยกรรม  ควำมคบืหนำ้ 80%   

ก.2ออกแบบวศิวกรรมโยธำ  ควำมคบืหนำ้ 80%  

ก.3ออกแบบวศิวกรรมไฟฟ้ำ (งำนระบบ)  ควำมคบืหนำ้ 
50%                                               

ขัน้ตอน ข อยูร่ะหวำ่งเขยีนแบบกอ่สรำ้ง ควำมคบืหนำ้ 50

 %                                        

ขัน้ตอน ค. อยูร่ะหวำ่งประมำณกำรรำคำ ควำมคบืหนำ้ 50

 % คำดวำ่จ ำด ำเนนิกำรประกำศประกวดรำคำไดเ้ดอืน 
พฤศจกิำยน 2563

วนศ.จันทบรุี 1800837018410020

กอ่สรำ้งทำงเดนิเทำ้และโรงจอดรถนักเรยีน 
นักศกึษำและบคุลำกรดำ้นหลังอำคำรเรยีน 1 

วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวดัใหม ่อ ำเภอ
เมอืงจันทบรุ ีจังหวดัจันทบรุี

1 แหง่ 2,500,000 P อยูร่ะหวำ่งขัน้ตอนจัดท ำรำยงำนขออนุมตัสิั่งซือ้สั่งจำ้ง วจิำรณ์ TOR และรำ่งประกำศเชญิชวน

วนศ.จันทบรุี 1800837018410002

ปรับปรงุซอ่มแซมประตดูำ้นหนำ้วทิยำลัย 
วทิยำลัยนำฏศลิปจันทบรุ ีต ำบลวดัใหม ่อ ำเภอ
เมอืงจันทบรุ ีจังหวดัจันทบรุี

1 แหง่ 300,000 P  ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ  ท ำสญัญำ/รอลงนำมในสญัญำ

วนศ.พัทลงุ 1800837018410021

ตกแตง่อำคำรวทิยบรกิำรและครภัุณฑป์ระกอบ 
วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบลควนมะพรำ้ว 
อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวดัพัทลงุ

1 หลัง 9,780,000 P
อยูร่ะหวำ่งกำรตดิตำมรปูแบบรำยกำรและประมำณรำคำ
จำกส ำนักสถำปัตยกรรม กรมศลิปำกร โดยขณะนี้อยู่
ระหวำ่งรออธบิดลีงนำม

ขณะนี้รปูแบบรำยกำรพรอ้ม BOQ จำกกรมศลิปำกร
เรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรจัดท ำ รำคำทอ้งถิน่จำก
ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมอืงจังหวดัพัทลงุ

วนศ.พัทลงุ 1800837018410015

กอ่สรำ้งอำคำรเรยีนพืน้บำ้น (เรนิโนรำห ์หนังลงุ)

 วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ ต ำบลควนมะพรำ้ว 
อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวดัพัทลงุ

1 หลัง 9,850,000 P
อยูร่ะหวำ่งกำรตดิตำมรปูแบบรำยกำรและประมำณรำคำ
จำกส ำนักสถำปัตยกรรม กรมศลิปำกร โดยขณะนี้อยู่
ระหวำ่งจัดท ำประมำณรำคำ

อยูร่ะหวำ่งกำรตดิตำมรปูแบบรำยกำรและประมำณรำคำ
จำกส ำนักสถำปัตยกรรม กรมศลิปำกร โดยขณะนี้อยู่
ระหวำ่งจัดท ำประมำณรำคำ

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018410003

ปรับปรงุซอ่มแซมอำคำรฝึกปฏบิัตนิำฏศลิป์ 
ดนตร ีวทิยำลัยนำฏศลิปสพุรรณบรุ ีต ำบลสนำม
ชยั อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวดัสพุรรณบรุี

1 หลง้ 9,000,000 P
อยูใ่นขัน้ตอนกำรตดิตำมรปูแบบรำยกำรและประมำณกำร
รำคำจำกส ำนักสถำปัตยกรรม สถำนะอยูร่ะหวำ่งรออธบิดี
ลงนำม

อยูใ่นขัน้ตอนกำรตดิตำมรปูแบบรำยกำรและประมำณกำร
รำคำจำกส ำนักสถำปัตยกรรม สถำนะอยูร่ะหวำ่งประมำณ
กำรรำคำ

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018410019

ปรับปรงุซอ่มแซมอำคำรอเนกประสงค ์วทิยำลัย
นำฏศลิปสพุรรณบรุ ีต ำบลสนำมชยั อ ำเภอเมอืง
สพุรรณบรุ ีจังหวดัสพุรรณบรุี

1 หลัง 9,000,000 P
อยูใ่นขัน้ตอนกำรตดิตำมรปูแบบรำยกำรและประมำณกำร
รำคำจำกส ำนักสถำปัตยกรรม สถำนะอยูร่ะหวำ่งรออธบิดี
ลงนำม

อยูใ่นขัน้ตอนกำรตดิตำมรปูแบบรำยกำรและประมำณกำร
รำคำจำกส ำนักสถำปัตยกรรม สถำนะอยูร่ะหวำ่งประมำณ
กำรรำคำ

วนศ.สพุรรณบรุี 1800837018410016

ปรับปรงุซอ่มแซมรัว้วทิยำลัย วทิยำลัยนำฏศลิป
สพุรรณบรุ ีต ำบลสนำมชยั อ ำเภอเมอืง
สพุรรณบรุ ีจังหวดัสพุรรณบรุี

1 แหง่ 2,000,000 P
อยูใ่นขัน้ตอนกำรตดิตำมรปูแบบรำยกำรและประมำณกำร
รำคำจำกส ำนักสถำปัตยกรรม สถำนะอยูร่ะหวำ่งรออธบิดี
ลงนำม

อยูใ่นขัน้ตอนกำรตดิตำมรปูแบบรำยกำรและประมำณกำร
รำคำจำกส ำนักสถำปัตยกรรม สถำนะอยูร่ะหวำ่งประมำณ
กำรรำคำ

วนศ.นครรำชสมีำ 1800837018410008

ปรับปรงุหอพักชำย วทิยำลัยนำฏศลิป
นครรำชสมีำ ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมอืง
นครรำชสมีำ จังหวดันครรำชสมีำ

1 หลัง 6,500,000 P
อยูร่ะหวำ่งออกแบบรปูแบบรำยกำร  (ค.อยูร่ะหวำ่ง
ประมำณกำรรำคำ ควำมคบืหนำ้ประมำณ 80%)

อยูร่ะหวำ่งออกแบบรปูแบบรำยกำร  (อยูร่ะหวำ่งประมำณ
กำรรำคำ คบืหนำ้แลว้ประมำณ 90%)

วชศ.สพุรรณบรุี 1800837018410005

ปรับปรงุอำคำรเครือ่งเคลอืบดนิเผำ วทิยำลัย
ชำ่งศลิปสพุรรณบรุ ีต ำบลรัว้ใหญ ่อ ำเภอเมอืง
สพุรรณบรุ ีจังหวดัสพุรรณบรุี

1 หลัง 6,000,000 P
ประมำณรำคำ จำกส ำนักสถำปัตยกรรม กรมศลิปำกร 
(ควำมคบืหนำ้ประมำณ 50%)

อยูร่ะหวำ่งประมำณรำคำจำกส ำนักสถำปัตยกรรม           
กรมศลิปำกร (ควำมคบืหนำ้ประมำณ 80%)

วชศ.สพุรรณบรุี 1800837018410004

ปรับปรงุอำคำรโรงอำหำร วทิยำลัยชำ่งศลิป
สพุรรณบรุ ีต ำบลรัว้ใหญ ่อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุี
 จังหวดัสพุรรณบรุี

1 หลัง 3,000,000 P
ประมำณรำคำ จำกส ำนักสถำปัตยกรรม กรมศลิปำกร
(ควำมคบืหนำ้ประมำณ 50%)

อยูร่ะหวำ่งประมำณรำคำ จำกส ำนักสถำปัตยกรรม           
กรมศลิปำกร (ควำมคบืหนำ้ประมำณ 80%)
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ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีร่ายงานจากการ

ประชุมคร ัง้กอ่นเมือ่วนัที ่15 ต.ค.2563)

ระบคุวามกา้วหนา้วา่ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด (ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงาน 

ณ 18 พ.ย.2563)

วชศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018410009

ปรับปรงุและตอ่เตมิอำคำรประตมิำกรรม 
วทิยำลัยชำ่งศลิปนครศรธีรรมรำช ต ำบลทอน
หงส ์อ ำเภอพรหมครี ีจังหวดันครศรธีรรมรำช

1 หลัง 1,300,000 P
อยูร่ะหวำ่งประมำณกำรรำคำ ควำมคบืหนำ้ 50 % (คำดวำ่
จะแลว้เสร็จภำยในเดอืนพฤศจกิำยน)

อยูร่ะหวำ่งประมำณกำรรำคำ ควำมคบืหนำ้ 50 % (คำดวำ่
จะแลว้เสร็จภำยในเดอืนพฤศจกิำยน)

วชศ.

นครศรธีรรมรำช
1800837018410013

ปรับปรงุป้อมยำมและตอ่เตมิหอ้งจ ำหน่ำย
ผลงำนนักเรยีน นักศกึษำ วทิยำลัยชำ่งศลิป
นครศรธีรรมรำช ต ำบลทอนหงส ์อ ำเภอพรหมครีี
 จังหวดันครศรธีรรมรำช

1 แหง่ 1,500,000 P
อยูร่ะหวำ่งประมำณกำรรำคำ ควำมคบืหนำ้ 50 % (คำดวำ่
จะแลว้เสร็จภำยในเดอืนพฤศจกิำยน)

อยูร่ะหวำ่งประมำณกำรรำคำ ควำมคบืหนำ้ 50 % (คำดวำ่
จะแลว้เสร็จภำยในเดอืนพฤศจกิำยน)



 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
           5.5 ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณปูโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 



ที่จัดสรร ที่เบิกจ่าย ที่จัดสรร ที่เบิกจ่าย ที่จัดสรร ที่เบิกจ่าย ที่จัดสรร ที่เบิกจ่าย

1 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 1,800,000.00         868,904.57 - - - - 2,005,443.00 0 3,805,443.00 868,904.57 22.83               2,936,538.43

2 คณะศิลปศึกษา 6,000.00            1,000.00 - - - - 1,800,000.00 0 1,806,000.00 1,000.00 0.06                 1,805,000.00

3 คณะศิลปนำฎดุริยำงค์ 6,000.00               963.00 - - - - 183,715.00 0 189,715.00 963.00 0.51                 188,752.00

4 คณะศิลปวิจิตร 6,000.00                   969 - - - - 195,720.00            4,221.32 201,720.00 5,190.74 2.57                 196,529.26

5 วิทยำลัยนำฎศิลป 293,160.00            3,428.85 972,360.00 0 - - 1,536,200.00         129,653.24 2,801,720.00 133,082.09 4.75                 2,668,637.91

6 วิทยำลัยนำฎศิลปเชียงใหม่ 100,900.00           79,516.48 344,370.00 0         260,697.00         260,696.51 232,215.00 0 938,182.00 340,212.99 36.26               597,969.01

7 วทิยาลยันาฎศิลปนครศรีธรรมราช 108,570.00 0 295,530.00        0 - - 294,925.00 0 699,025.00 0.00 -                  699,025.00

8 วิทยำลัยนำฎศิลปอ่ำงทอง 111,600.00 0 333,210.00 0 - - 415,900.00 0 860,710.00 0.00 -                  860,710.00

9 วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัย 158,240.00         150,797.37 344,205.00 56,463.24 - - 490,400.00 69,403.89 992,845.00 276,664.50 27.87               716,180.50

10 วิทยำลัยนำฎศิลปกำฬสินธุ์ 143,120.00 42,269.56 325,125.00         134,275.21 - - 1,214,308.00 170,485.69 1,682,553.00 347,030.46 20.63               1,335,522.54

11 วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด 126,740.00 78,196.51 330,795.00 0 - - 612,453.00 12,441.20 1,069,988.00 90,637.71 8.47                 979,350.29

12 วิทยาลัยนาฎศิลปลพบรุี 143,120.00           30,548.25 287,325.00        0 - - 949,425.00 0 1,379,870.00 30,548.25 2.21                 1,349,321.75

13 วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบรุี         149,950.00            4,330.14 315,675.00 0 - - 1,609,025.00         103,834.23 2,074,650.00 108,164.37 5.21                 1,966,485.63

14 วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง 224,300.00 0 432,285.00 0 - - 1,079,516.00         316,131.19 1,736,101.00 316,131.19 18.21               1,419,969.81

15 วทิยาลยันาฎศิลปสพุรรณบุรี 109,300.00 0 332,430.00 0 - - 443,870.00           52,005.77 885,600.00 52,005.77 5.87                 833,594.23

16 วทิยาลยันาฎศิลปนครราชสมีา 109,300.00           10,932.56 211,080.00 0 - - 312,340.00         129,892.40 632,720.00 140,824.96 22.26               491,895.04

17 วิทยาลัยช่างศิลป 253,790.00         163,805.34 361,770.00 0 - - 293,952.00 67,600.93 909,512.00 231,406.27 25.44               678,105.73

18 วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบรุี 78,750.00            4,196.73 93,930.00           54,478.00 - - 99,760.00 0 272,440.00 58,674.73 21.54               213,765.27

19 วทิยำลยัชำ่งศิลปนครศรีธรรมรำช 78,750.00 65,667.86 74,400.00 0 - - 69,158.00 0 222,308.00 65,667.86 29.54               156,640.14

รวม 4,007,590.00 1,505,526.64 5,054,490.00 245,216.45 260,697.00 260,696.51 13,838,325.00 1,055,669.86 23,161,102.00 3,067,109.46 13.24               20,093,992.54

งบด าเนินงาน งบอุดหนุน 
ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ

เรียนการสอน

งบอุดหนุน
(จัดสรรเพ่ิม)

เงนิรายได ้ที่สภา
อนุมตัิ

เงนิรายได ้ที่สภา
อนุมตัิ

งบด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ(%) 
 ผลการเบิกจา่ย

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 31  ตลุาคม 2563

หน่วยงานล าดบั
รวมค่า

สาธารณปูโภค
ทั้งสิ้น (บาท)

รวมเบกิจ่าย
ตัง้แต ่

ต.ค.63 -ก.ย..64 
เปน็เงินทัง้สิน้

©ค่า
สาธารณปูโภค

คงเหลือ

งบอุดหนุน 
ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ

เรียนการสอน

งบอุดหนุน
(จัดสรรเพ่ิม)



 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.6 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
 



ล ำดบั
ที่

หน่วยงำน

1
กรอบวงเงิน

ทีส่ภำสถำบันฯ อนุมตัิ
 (บำท)

2
ผลกำรจัดเก็บรำยได้

3
ผลตำ่ง 

มำกกว่ำ/น้อยกว่ำ
(2-1=3)

4
จัดเก็บไดร้้อย

ละ (%)
(2/1)*100 = 4

5
แผนกำรเบิกจ่ำย 

(บำท)
ต.ค.63 - ก.ย.64

6
ผลกำรเบิกจ่ำย (บำท)

ต.ค.63 - ก.ย.64

7
คิดเปน็รอ้ยละ (%)ผลกำร

เบกิจ่ำยกรอบวงเงนิ
ที่สภำสถำบนัฯ อนุมัติ

(6/1)*100 = 7

8
คิดเป็นร้อยละ 
(%) แผนกำร

เบิกจ่ำย
(6/5)*100 = 8

9
งบประมำณคงเหลือ 

(บำท)
(1-6=9)

10
คิดเป็นร้อยละ

9/1)*100 = 10

1 ส ำนักงำนอธกิำรบดี 16,359,550.00       1,695,908.11        -14,663,641.89 10.37          1,025,540.00         0.00 -                         -               16,359,550.00       100.00
2 คณะศิลปศึกษำ 13,471,200.00       353,000.00          -13,118,200.00 2.62           1,001,150.00         2,160.00             0.02                       0.22              13,469,040.00       99.98

3 คณะศิลปวิจิตร 3,914,400.00         11,540.00            -3,902,860.00 0.29           40,500.00                         40,671.32 1.04                       100.42           3,873,728.68        98.96

4 คณะศิลปนำฏดรุิยำงค์ 3,674,300.00         0.00 -3,674,300.00 -             137,650.00           163,450.00          4.45                       118.74           3,510,850.00        95.55
5 วิทยำลัยนำฏศิลป 17,524,000.00       146,660.00          -17,377,340.00 0.84           1,485,260.00         778,998.24          4.45                       52.45            16,745,001.76       95.55

6 วิทยำลัยนำฏศิลปเชยีงใหม่ 4,644,300.00         0.00 -4,644,300.00 -             438,900.00           206,328.23          4.44                       47.01            4,437,971.77        95.56

7 วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 5,898,500.00         61,930.00            -5,836,570.00 1.05           766,800.00           160,160.00          2.72                       20.89            5,738,340.00        97.28

8 วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง 4,159,000.00         20,000.00            -4,139,000.00 0.48           123,368.00           0.00 -                         -               4,159,000.00        100.00

9 วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย 5,888,000.00         37,837.00            -5,850,163.00 0.64           540,010.00           165,613.36          2.81                       30.67            5,722,386.64        97.19

10 วิทยำลัยนำฏศิลปลพบุรี 5,609,500.00         72,500.00            -5,537,000.00 1.29           234,810.00           0.00 -                         -               5,609,500.00        100.00

11 วิทยำลัยนำฏศิลปจันทบุรี 5,895,300.00         46,450.00            -5,848,850.00 0.79           182,500.00           103,834.23          1.76                       56.90            5,791,465.77        98.24
12 วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด 7,617,900.00         54,110.00            -7,563,790.00 0.71           487,587.00           227,042.48          2.98                       46.56            7,390,857.52        97.02

13 วิทยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธุ์ 8,233,140.00         74,455.00            -8,158,685.00 0.90           346,438.00           0.00 -                         -               8,233,140.00        100.00

14 วิทยำลัยนำฏศิลปพัทลุง 7,795,160.00         36,465.80            -7,758,694.20 0.47           332,520.00           507,221.14 6.51                       152.54           7,287,938.86        93.49

15 วิทยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบุรี 4,877,400.00         22,264.80            -4,855,135.20 0.46           1,268,450.00         62,773.77            1.29                       4.95              4,814,626.23        98.71

16 วิทยำลัยนำฏศิลปนครรำชสีมำ 4,086,800.00         20,465.00            -4,066,335.00 0.50           144,000.00           129,892.40          3.18                       90.20            3,956,907.60        96.82

17 วิทยำลัยชำ่งศิลป 3,674,400.00         28,021.00            -3,646,379.00 0.76           207,546.00           60,000.75            1.63                       28.91            3,614,399.25        98.37

18 วิทยำลัยชำ่งศิลปสุพรรณบุรี 1,455,200.00         2,500.00              -1,452,700.00 0.17           30,745.00             5,200.00             0.36                       16.91            1,450,000.00        99.64

19 วิทยำลัยชำ่งศิลปนครศรีธรรมรำช 423,162.00           9,716.60              -413,445.40 2.30           0.00 0.00 -                         #DIV/0! 423,162.00           100.00

125,201,212.00      2,693,823.31        122,507,388.69-   2.15 8,793,774.00         2,613,345.92       2.09 29.72            122,587,866.08     97.91

สรุปผลกำรเบิกจำ่ยงบประมำณเงินรำยไดป้ระจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขอ้มูล ณ 31 ตลุำคม 2563

รวมทัง้สิ้น

ขอ้มลู ณ 31 ตลุำคม 2563

                                2. มกีำรเบกิจ่ำยงบประมำณเงินรำยได ้ณ 31 ตลุำคม 2563 ทัง้สิ้น   2,613,345.92  บำท   คิดเปน็รอ้ยละ 2.09 เปรยีบเทียบกับกรอบวงเงินทีส่ภำสถำบนัฯ อนุมตัิ
                      3. มกีำรเบกิจ่ำยงบประมำณเงินรำยได ้ณ 31 ตลุำคม 2563 ทัง้สิ้น  2,613,345.92  บำท   คิดเปน็รอ้ยละ 29.72 เปรยีบเทียบกับแผนกำรใชจ้่ำยเงินรำยได้

จำกตรำงดงักล่ำวขำ้งตน้ พบว่ำ  1. สำมำรถจัดเก็บงบประมำณเงินรำยได ้ณ วันที ่31 ตลุำคม 2563 ไดท้ัง้สิ้น    2,693,823.31   บำท คิดเปน็รอ้ยละ  2.15



 
 
 
 

 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
 

 
 


