
วิธีการจัดซื้อ

จัดจาง

กิจกรรมหนวย

ปฏิบัติการ:...

รายการจัดซื้อจัดจาง แหลงเงินงบประมาณ กองทุน กลุมกองทุน หมวดรายจาย จํานวนเงนิ/ปกติ จํานวน

เงนิ/ภาค

พิเศษ

โครงการ/กิจกรรม คืนเงนิยืม หมายเหต/ุผูคา/

ปกติ

หมายเหตุ/พิเศษ

เฉพาะเจาะจง ทํานุบํารงุศิลปะและ

วัฒนธรรม

คาเดินทางไปราชการ

ภายในประเทศ

รายได/ปกติ ทํานุบํารุงฯ ปกติ คาใชสอย-รายจาย

เก่ียวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการ

          3,420.00  - ถวายผาพระกฐิน

พระราชทาน ณ วัด

พระประโทณเจดีย

วรวิหาร

น.ส.สุลาวัลย พันธศรี บจก.ประเสริฐ ปโตร  - 

เฉพาะเจาะจง ทํานุบํารงุศิลปะและ

วัฒนธรรม

คาอาหารกลางวนั รายได/ปกติ ทํานุบํารุงฯ ปกติ คาใชสอย-รายจาย

เก่ียวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการ

            10,058 - ถวายผาพระกฐิน

พระราชทาน ณ วัด

พระประโทณเจดีย

วรวิหาร

น.ส.สุลาวัลย พันธศรี บจก.จาจู แคทเท

อร่ิง

 - 

เฉพาะเจาะจง ทํานุบํารงุศิลปะและ

วัฒนธรรม

คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม รายได/ปกติ ทํานุบํารุงฯ ปกติ คาใชสอย-รายจาย

เก่ียวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการ

             4,860  - ถวายผาพระกฐิน

พระราชทาน ณ วัด

พระประโทณเจดีย

วรวิหาร

น.ส.สุลาวัลย พันธศรี ฝายธุรกิจผลิต

อาหารและเคร่ืองดื่ม

 - 

เฉพาะเจาะจง ทํานุบํารงุศิลปะและ

วัฒนธรรม

ตรายางและถายเอกสาร รายได/ปกติ ทํานุบํารุงฯ ปกติ คาใชสอย-รายจาย

เก่ียวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการ

                820  - ถวายผาพระกฐิน

พระราชทาน63 ณ 

วัดพระประโทณ

เจดียวรวิหาร

น.ส.สุลาวัลย พันธศรี ฝายมัลติมิเดียเพ่ือ

การศึกษา/รานธน

ภัทรตรายาง

 - 

เฉพาะเจาะจง ทํานุบํารงุศิลปะและ

วัฒนธรรม

เชาชุดปกติขาวและดอกไม

ถวายพระ

รายได/ปกติ ทํานุบํารุงฯ ปกติ คาใชสอย-รายจาย

เก่ียวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการ

             8,905  - ถวายผาพระกฐิน63

พระราชทาน ณ วัด

พระประโทณเจดีย

วรวิหาร

น.ส.สุลาวัลย พันธศรี รานปทมาภรณ

ฟลอริส/รานโชติ

พันธุ

 - 

เฉพาะเจาะจง ทํานุบํารงุศิลปะและ

วัฒนธรรม

ไทยธรรม รายได/ปกติ ทํานุบํารุงฯ ปกติ คาใชสอย-รายจาย

เก่ียวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการ

             5,850  - ถวายผาพระกฐิน63

พระราชทาน ณ วัด

พระประโทณเจดีย

วรวิหาร

น.ส.สุลาวัลย พันธศรี รานสหกรณ

กรุงเทพ จํากัด

 - 

เฉพาะเจาะจง ทํานุบํารงุศิลปะและ

วัฒนธรรม

ปากกาและโบวริบบ้ิน รายได/ปกติ ทํานุบํารุงฯ ปกติ คาวัสดุสํานักงาน                 845  - ถวายผาพระกฐิน63

พระราชทาน ณ วัด

พระประโทณเจดีย

วรวิหาร

น.ส.สุลาวัลย พันธศรี ฝายมัลติมิเดียเพ่ือ

การศึกษา/นาง

พรรษภรณ เฉลิม

ลอย

 - 

เฉพาะเจาะจง รายการบุคลากรภาครัฐ คาลงทะเบียน รายได/ปกติ กองทุน

เพ่ือ

พัฒนา

หนวยงาน

ปกติ คาใชจายดานการ

ฝกอบรม

ภายในประเทศ

            21,000  - อบรมพัฒนา

ทางดาน

ภาษาอังกฤษสําหรับ

บุคลากร

- -  - 

เฉพาะเจาะจง กํากับองคการท่ีดี คาโทรศัพทพ้ืนฐานสค.-กย.63 รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาสาธารณูปโภค              1,286  - โทรศัพทพ้ืนฐาน - ทีโอที  - 

เฉพาะเจาะจง กํากับองคการท่ีดี คาโทรศัพทเคลื่อนที่ผอ.กย.63 รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาสาธารณูปโภค              1,000  - โทรศัพทเคลื่อนที่ - บจก.แอดวานซไวร

เลส เน็ทเวอรค

 - 

เฉพาะเจาะจง กํากับองคการท่ีดี คาโทรศัพทเคลื่อนที่ตค.63 ผอ. รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาสาธารณูปโภค              1,000  - โทรศัพทเคลื่อนที่ - บจก.แอดวานซไวร

เลส เน็ทเวอรค

 - 

เฉพาะเจาะจง กํากับองคการท่ีดี คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาใชสอย-รายจาย

เก่ียวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการ

                720  - ประชุมผูบริหารและ

บุคลากรคร้ังท่ี5/63

- ฝายธรุกิจผลติ

อาหารและเคร่ืองดื่ม

 - 

เฉพาะเจาะจง กํากับองคการท่ีดี คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาใชสอย-รายจาย

เก่ียวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการ

                700  - ประชุม

คณะกรรมการทํานุ

บํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมป

การศึกษา2563

- ฝายธรุกิจผลติ

อาหารและเคร่ืองดื่ม

 - 

เฉพาะเจาะจง กํากับองคการท่ีดี คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาใชสอย-รายจาย

เก่ียวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการ

                800  - ประชุม

คณะกรรมการ

บริหารกองทุนเพ่ือ

พัฒนาหนวยงานครั้ง

ท่ี1/2563

- ฝายธรุกิจผลติ

อาหารและเคร่ืองดื่ม

 - 

เฉพาะเจาะจง กํากับองคการท่ีดี คาเบ้ียประชุม รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาเบ้ียประชุม              7,000  - ประชุม

คณะกรรมการ

บริหารกองทุนเพ่ือ

พัฒนาหนวยงานครั้ง

ท่ี1/2564

- สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม

 - 

เฉพาะเจาะจง ทํานุบํารงุศิลปะและ

วัฒนธรรม

คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาใชสอย-รายจาย

เก่ียวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการ

             1,395  - โครงการสรางความรู

ในงานฝมือชาววงั

- ฝายธรุกิจผลติ

อาหารและเคร่ืองดื่ม

 - 

เฉพาะเจาะจง ทํานุบํารงุศิลปะและ

วัฒนธรรม

คาตอบแทนวทิยากร รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาตอบแทน

วิทยากร

             2,400  - โครงการสรางความรู

ในงานฝมือชาววงั

- น.ส.ศิริภัสสร โชค

วศิน

 - 

เฉพาะเจาะจง กํากับองคการท่ีดี คาจางทําความสะอาด

เดือนตค.63

รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาใชสอย-รายจาย

เก่ียวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการ

            41,666  - คาจางทําความ

สะอาดเดือนตค.63

- บจก.พี.เอส.เอ็น

(ประเทศไทย)

 - 

เฉพาะเจาะจง กํากับองคการท่ีดี คาถายเอกสาร รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาใชสอย-รายจาย

เก่ียวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการ

                343  - ประชุมผูบริหารและ

บุคลากรคร้ังท่ี5/63

- ฝายธรุกิจมัลติมิเดีย

เพ่ือการศึกษา

 - 

เฉพาะเจาะจง กํากับองคการท่ีดี พานพุมกุหลาบและพวงมาลัย รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาใชสอย-รายจาย

เก่ียวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการ

             1,620  - กราบสักการะพระ

พุทธสุนันทากรและ

พระนางสนุันทาฯ

- ปทมาภรณ

ฟลอริส/น.ส.บุญ

เตือน ธงสันเทียะ

 - 

เฉพาะเจาะจง กํากับองคการท่ีดี ซอมเคร่ืองปรับอากาศภายใน

สํานักงาน

รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาใชสอย-รายจาย

เก่ียวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการ

             2,354  - ซอม

เคร่ืองปรับอากาศ

ภายในสํานักงาน

- บจก.คูลเฮาส แอร

แอนด เซอรวิส

 - 

เฉพาะเจาะจง กํากับองคการท่ีดี เมาสและถานอัลไคไลท3 เอ รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาวัสดุสํานักงาน              2,434  - เมาสและถานอัล

ไคไลท3 เอ

- บจก.ไซเบอรนิค  - 

         120,476 บาท

 1-31  ตค.2563 ไมมีการเบิกจาย

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ 2564

สํานกัศิลปะและวัฒนธรรม

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563

รวมเปนเงิน



วิธีการจัดซื้อ

จัดจาง

กิจกรรมหนวย

ปฏิบัติการ:โครงการ...

รายการจัดซื้อจัดจาง แหลงเงิน

งบประมาณ

กองทุน กลุม

กองทุน

หมวดรายจาย จํานวนเงิน/ปกติ จํานวน

เงิน/

ภาคพิเศษ

โครงการ/กิจกรรม คืนเงินยืม หมายเหต/ุผูคา/

ปกติ

หมายเหต/ุพิเศษ

เฉพาะเจาะจง ความรวมมือกับ

เครือขายภายในประเทศ

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,

อาหารเย็น

รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาใชสอยรายจาย

เก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการ

       23,500.00  - โครงการเผยแพร

แลกเปลี่ยน

ศิลปวฒันธรรม

รัตนโกสินทร

น.ส.สุลาวัลย พันธศรี ฝายธรุกิจโรงแรม

วงัสวนสุนันทา

 - 

เฉพาะเจาะจง กํากับองคการที่ดี พานพุม รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาใชสอยรายจาย

เก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการ

               500 - พิธบีวงสรวงและ

อัญเชิญพระรูปหลอ

พระนางสุนันทาฯ

- น.ส.กชนิภา  ถิ่น

พังงา

 - 

เฉพาะเจาะจง ทํานุบํารุงศิลปะและ

วฒันธรรม

คาที่พัก รายได/ปกติ ทํานุบํารุงฯ ปกติ คาใชสอยรายจาย

เก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการ

             2,100  - โครงการพัฒนา

นักศึกษาตามอัต

ลักษณสวนสุนันทา

ดานการเปนผูมีจิต

สาธารณะ

ดร.ศิริมาลย วัฒนา น.ส.วณิชยา 

บุษบงษ

 - 

เฉพาะเจาะจง ทํานุบํารุงศิลปะและ

วฒันธรรม

คาอาหารกลางวันและอาหาร

เย็น

รายได/ปกติ ทํานุบํารุงฯ ปกติ คาใชสอยรายจาย

เก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการ

           24,152  - โครงการพัฒนา

นักศึกษาตามอัต

ลักษณสวนสุนันทา

ดานการเปนผูมีจิต

สาธารณะ

ดร.ศิริมาลย วัฒนา อมรรัตน สวัสดี

,ธาตุพนม สมสาร

,อัจฉริยะ  เที่ยง

วเิศษ

 - 

เฉพาะเจาะจง กํากับองคการที่ดี ซองจดหมายและหมึกพิมพ รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาวัสดุสํานักงาน        99,073.00  - คาวัสดุสํานักงาน - บจก.994 เอ็นเตอร

ไพรส

 - 

เฉพาะเจาะจง กํากับองคการที่ดี จางทําความสะอาดอาคาร รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาใชสอยรายจาย

เก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการ

       41,665.80  - ทําความสะอาด

อาคาร 4 อาคาร

- บจก.พี.เอส.เอ็น

(ประเทศไทย)

 - 

เฉพาะเจาะจง กํากับองคการที่ดี พวงมาลา รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาใชสอยรายจาย

เก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการ

             1,000  - ถวายราชสดุดีวนั

มหาธรีาชเจา

- นางปองขวญั  

เอ่ียมฤกษชัย

 - 

เฉพาะเจาะจง บริการแหลงเรียนรู

ศิลปวฒันธรรม

ปายขอมูลนิทรรศการ รายได/ปกติ ทํานุบํารุงฯ ปกติ คาใชสอยรายจาย

เก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการ

           22,800  - โครงการนิทรรศการ

ศิลปวฒันธรรม

ดร.ศิริมาลย วัฒนา นายชาญชัย  ตั้ง

มหัทธนานันท

 - 

เฉพาะเจาะจง บริการแหลงเรียนรู

ศิลปวฒันธรรม

จัดดอกไมตกแตงสถานที่ รายได/ปกติ ทํานุบํารุงฯ ปกติ คาใชสอยรายจาย

เก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการ

             9,000  - โครงการนิทรรศการ

ศิลปวฒันธรรม

ดร.ศิริมาลย วัฒนา น.ส.บุญเตือน ธง

สันเทียะ

 - 

เฉพาะเจาะจง บริการแหลงเรียนรู

ศิลปวฒันธรรม

พานมาลัย,พานธูปเทียนแพ,

มาลัยครุย,มาลัยเกลียว

รายได/ปกติ ทํานุบํารุงฯ ปกติ คาใชสอยรายจาย

เก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการ

             9,500  - โครงการนิทรรศการ

ศิลปวฒันธรรม

ดร.ศิริมาลย วัฒนา น.ส.ศิริภัสสร  โชค

วศิน

 - 

เฉพาะเจาะจง บริการแหลงเรียนรู

ศิลปวฒันธรรม

วสัดุสาธิตเม่ียงใบบัว รายได/ปกติ ทํานุบํารุงฯ ปกติ คาวัสดุ              9,800  - โครงการนิทรรศการ

ศิลปวฒันธรรม

ดร.ศิริมาลย วัฒนา น.ส.บุญเตือน ธง

สันเทียะ

 - 

เฉพาะเจาะจง บริการแหลงเรียนรู

ศิลปวฒันธรรม

วสัดุสาธิตบุหงาดอกไมสด รายได/ปกติ ทํานุบํารุงฯ ปกติ คาวัสดุ              8,900  - โครงการนิทรรศการ

ศิลปวฒันธรรม

ดร.ศิริมาลย วัฒนา น.ส.ชฏาพร รัตน

วจิิตร

 - 

เฉพาะเจาะจง ทํานุบํารุงศิลปะและ

วฒันธรรม

กระดาษสีตางๆ รายได/ปกติ ทํานุบํารุงฯ ปกติ คาวัสดุ              1,148  - โครงการพัฒนา

นักศึกษาตามอัต

ลักษณสวนสุนันทา

ดร.ศิริมาลย วัฒนา รานเฮงดี,ฝาย

ธรุกิจมัลติมิเดีย

เพื่อการศึกษา

 - 

เฉพาะเจาะจง ความรวมมือกับ

เครือขายภายในประเทศ

จางวงดนตรี รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาใชสอยรายจาย

เก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการ

           24,000  - โครงการเผยแพร

แลกเปลี่ยน

ศิลปวฒันธรรม

รัตนโกสินทร

น.ส.สุลาวัลย พันธศรี นายมงคล ชยสิริ

โสภณ

 - 

เฉพาะเจาะจง ความรวมมือกับ

เครือขายภายในประเทศ

นํ้าดื่ม รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาวัสดุ                600  - โครงการเผยแพร

แลกเปลี่ยน

ศิลปวฒันธรรม

รัตนโกสินทร

น.ส.สุลาวัลย พันธศรี ฝายธรุกิจโรงแรม

วงัสวนสุนันทา

 - 

เฉพาะเจาะจง ความรวมมือกับ

เครือขายภายในประเทศ

วสัดุทําอุบะสรอยคอและตางหู รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาวัสดุ            13,350  - โครงการเผยแพร

แลกเปลี่ยน

ศิลปวฒันธรรม

รัตนโกสินทร

น.ส.สุลาวัลย พันธศรี น.ส.ศิริภัสสร  โชค

วศิน,น.ส.จิตติมา 

ทองจํารูญ

 - 

เฉพาะเจาะจง ความรวมมือกับ

เครือขายภายในประเทศ

วสัดุทําอุบะสรอยขอมือ รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาวัสดุ            15,800  - โครงการเผยแพร

แลกเปลี่ยน

ศิลปวฒันธรรม

รัตนโกสินทร

น.ส.สุลาวัลย พันธศรี น.ส.ชฏาพร รัตน

วจิิตร,นายสราวธุ 

แกวภมร

เฉพาะเจาะจง ทํานุบํารุงศิลปะและ

วฒันธรรม

คาเชารถตูดดยสารไมประจํา

ทาง

รายได/ปกติ ทํานุบํารุงฯ ปกติ คาใชสอยรายจาย

เก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการ

           14,000  - โครงการพัฒนา

นักศึกษาตามอัต

ลักษณสวนสุนันทา

ดร.ศิริมาลย วัฒนา นายลออ พรหมดวง

     320,888.80 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2564

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ประจําเดือนธันวาคม 2563

รวมเปนเงิน



วิธีการจัดซื้อ

จัดจาง

กิจกรรมหนวย

ปฏิบัติการ:โครงการ...

รายการจัดซื้อจัดจาง แหลงเงิน

งบประมาณ

กองทุน กลุม

กองทุน

หมวดรายจาย จํานวนเงิน/ปกติ จํานวน

เงิน/

ภาคพิเศษ

โครงการ/กิจกรรม คืนเงินยืม หมายเหต/ุผูคา/

ปกติ

หมายเหต/ุพิเศษ

เฉพาะเจาะจง ความรวมมือกับ

เครือขายภายในประเทศ

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,

อาหารเย็น

รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาใชสอยรายจาย

เก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการ

       23,500.00  - โครงการเผยแพร

แลกเปลี่ยน

ศิลปวฒันธรรม

รัตนโกสินทร

น.ส.สุลาวัลย พันธศรี ฝายธรุกิจโรงแรม

วงัสวนสุนันทา

 - 

เฉพาะเจาะจง กํากับองคการที่ดี พานพุม รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาใชสอยรายจาย

เก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการ

               500 - พิธบีวงสรวงและ

อัญเชิญพระรูปหลอ

พระนางสุนันทาฯ

- น.ส.กชนิภา  ถิ่น

พังงา

 - 

เฉพาะเจาะจง ทํานุบํารุงศิลปะและ

วฒันธรรม

คาที่พัก รายได/ปกติ ทํานุบํารุงฯ ปกติ คาใชสอยรายจาย

เก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการ

             2,100  - โครงการพัฒนา

นักศึกษาตามอัต

ลักษณสวนสุนันทา

ดานการเปนผูมีจิต

สาธารณะ

ดร.ศิริมาลย วัฒนา น.ส.วณิชยา 

บุษบงษ

 - 

เฉพาะเจาะจง ทํานุบํารุงศิลปะและ

วฒันธรรม

คาอาหารกลางวันและอาหาร

เย็น

รายได/ปกติ ทํานุบํารุงฯ ปกติ คาใชสอยรายจาย

เก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการ

           24,152  - โครงการพัฒนา

นักศึกษาตามอัต

ลักษณสวนสุนันทา

ดานการเปนผูมีจิต

สาธารณะ

ดร.ศิริมาลย วัฒนา อมรรัตน สวัสดี

,ธาตุพนม สมสาร

,อัจฉริยะ  เที่ยง

วเิศษ

 - 

เฉพาะเจาะจง กํากับองคการที่ดี ซองจดหมายและหมึกพิมพ รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาวัสดุสํานักงาน        99,073.00  - คาวัสดุสํานักงาน - บจก.994 เอ็นเตอร

ไพรส

 - 

เฉพาะเจาะจง กํากับองคการที่ดี จางทําความสะอาดอาคาร รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาใชสอยรายจาย

เก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการ

       41,665.80  - ทําความสะอาด

อาคาร 4 อาคาร

- บจก.พี.เอส.เอ็น

(ประเทศไทย)

 - 

เฉพาะเจาะจง กํากับองคการที่ดี พวงมาลา รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาใชสอยรายจาย

เก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการ

             1,000  - ถวายราชสดุดีวนั

มหาธรีาชเจา

- นางปองขวญั  

เอ่ียมฤกษชัย

 - 

เฉพาะเจาะจง บริการแหลงเรียนรู

ศิลปวฒันธรรม

ปายขอมูลนิทรรศการ รายได/ปกติ ทํานุบํารุงฯ ปกติ คาใชสอยรายจาย

เก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการ

           22,800  - โครงการนิทรรศการ

ศิลปวฒันธรรม

ดร.ศิริมาลย วัฒนา นายชาญชัย  ตั้ง

มหัทธนานันท

 - 

เฉพาะเจาะจง บริการแหลงเรียนรู

ศิลปวฒันธรรม

จัดดอกไมตกแตงสถานที่ รายได/ปกติ ทํานุบํารุงฯ ปกติ คาใชสอยรายจาย

เก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการ

             9,000  - โครงการนิทรรศการ

ศิลปวฒันธรรม

ดร.ศิริมาลย วัฒนา น.ส.บุญเตือน ธง

สันเทียะ

 - 

เฉพาะเจาะจง บริการแหลงเรียนรู

ศิลปวฒันธรรม

พานมาลัย,พานธูปเทียนแพ,

มาลัยครุย,มาลัยเกลียว

รายได/ปกติ ทํานุบํารุงฯ ปกติ คาใชสอยรายจาย

เก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการ

             9,500  - โครงการนิทรรศการ

ศิลปวฒันธรรม

ดร.ศิริมาลย วัฒนา น.ส.ศิริภัสสร  โชค

วศิน

 - 

เฉพาะเจาะจง บริการแหลงเรียนรู

ศิลปวฒันธรรม

วสัดุสาธิตเม่ียงใบบัว รายได/ปกติ ทํานุบํารุงฯ ปกติ คาวัสดุ              9,800  - โครงการนิทรรศการ

ศิลปวฒันธรรม

ดร.ศิริมาลย วัฒนา น.ส.บุญเตือน ธง

สันเทียะ

 - 

เฉพาะเจาะจง บริการแหลงเรียนรู

ศิลปวฒันธรรม

วสัดุสาธิตบุหงาดอกไมสด รายได/ปกติ ทํานุบํารุงฯ ปกติ คาวัสดุ              8,900  - โครงการนิทรรศการ

ศิลปวฒันธรรม

ดร.ศิริมาลย วัฒนา น.ส.ชฏาพร รัตน

วจิิตร

 - 

เฉพาะเจาะจง ทํานุบํารุงศิลปะและ

วฒันธรรม

กระดาษสีตางๆ รายได/ปกติ ทํานุบํารุงฯ ปกติ คาวัสดุ              1,148  - โครงการพัฒนา

นักศึกษาตามอัต

ลักษณสวนสุนันทา

ดร.ศิริมาลย วัฒนา รานเฮงดี,ฝาย

ธรุกิจมัลติมิเดีย

เพื่อการศึกษา

 - 

เฉพาะเจาะจง ความรวมมือกับ

เครือขายภายในประเทศ

จางวงดนตรี รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาใชสอยรายจาย

เก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการ

           24,000  - โครงการเผยแพร

แลกเปลี่ยน

ศิลปวฒันธรรม

รัตนโกสินทร

น.ส.สุลาวัลย พันธศรี นายมงคล ชยสิริ

โสภณ

 - 

เฉพาะเจาะจง ความรวมมือกับ

เครือขายภายในประเทศ

นํ้าดื่ม รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาวัสดุ                600  - โครงการเผยแพร

แลกเปลี่ยน

ศิลปวฒันธรรม

รัตนโกสินทร

น.ส.สุลาวัลย พันธศรี ฝายธรุกิจโรงแรม

วงัสวนสุนันทา

 - 

เฉพาะเจาะจง ความรวมมือกับ

เครือขายภายในประเทศ

วสัดุทําอุบะสรอยคอและตางหู รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาวัสดุ            13,350  - โครงการเผยแพร

แลกเปลี่ยน

ศิลปวฒันธรรม

รัตนโกสินทร

น.ส.สุลาวัลย พันธศรี น.ส.ศิริภัสสร  โชค

วศิน,น.ส.จิตติมา 

ทองจํารูญ

 - 

เฉพาะเจาะจง ความรวมมือกับ

เครือขายภายในประเทศ

วสัดุทําอุบะสรอยขอมือ รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาวัสดุ            15,800  - โครงการเผยแพร

แลกเปลี่ยน

ศิลปวฒันธรรม

รัตนโกสินทร

น.ส.สุลาวัลย พันธศรี น.ส.ชฏาพร รัตน

วจิิตร,นายสราวธุ 

แกวภมร

เฉพาะเจาะจง ทํานุบํารุงศิลปะและ

วฒันธรรม

คาเชารถตูดดยสารไมประจํา

ทาง

รายได/ปกติ ทํานุบํารุงฯ ปกติ คาใชสอยรายจาย

เก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการ

           14,000  - โครงการพัฒนา

นักศึกษาตามอัต

ลักษณสวนสุนันทา

ดร.ศิริมาลย วัฒนา นายลออ พรหมดวง

     320,888.80 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2564

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ประจําเดือนมกราคม 2563

รวมเปนเงิน



วิธีการจัดซื้อ

จัดจาง

กิจกรรมหนวย

ปฏิบัติการ:โครงการ...

รายการจัดซื้อจัดจาง แหลงเงิน

งบประมาณ

กองทุน กลุม

กองทุน

หมวดรายจาย จํานวนเงิน/ปกติ จํานวน

เงิน/

ภาคพิเศษ

โครงการ/กิจกรรม คืนเงินยืม หมายเหต/ุผูคา/

ปกติ

หมายเหต/ุพิเศษ

เฉพาะเจาะจง กํากับองคการที่ดี คาอาหารวางและเครื่องดื่ม รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาใชสอยรายจาย

เก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการ

           800.00  - ประชุมการ

ดําเนินงานGoogle 

Arts and Culture

- ฝายธรุกิจโรงแรม

วงัสวนสุนันทา

 - 

เฉพาะเจาะจง กํากับองคการที่ดี คาอาหารวางและเครื่องดื่ม รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาใชสอยรายจาย

เก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการ

             3,600 - ประชุม

คณะกรรมการทํานุ

บํารุงศิลปะและ

วฒันธรรมและ

เอกลักษณประจําป

การศึกษา2563ครั้ง

ที่2/2563

- ฝายธรุกิจโรงแรม

วงัสวนสุนันทา

 - 

เฉพาะเจาะจง กํากับองคการที่ดี อาหารวางและเครื่องดื่ม,

อาหารกลางวนั

รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาใชสอยรายจาย

เก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการ

             4,600  - ประชุมผูบริหาร

และบุคลากร

- ฝายธรุกิจโรงแรม

วงัสวนสุนันทา

 - 

เฉพาะเจาะจง กํากับองคการที่ดี นามบัตรผูบริหาร รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาใชสอยรายจาย

เก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการ

             5,200  - นามบัตร - ฝายธรุกิจมัลติเดีย  - 

เฉพาะเจาะจง กํากับองคการที่ดี ถุงขยะ รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาวัสดุสํานักงาน          5,136.00  - คาวัสดุสํานักงาน - บจก.พี.เอส.เอ็น

(ประเทศไทย)

 - 

เฉพาะเจาะจง กํากับองคการที่ดี จางทําความสะอาดอาคารมค.
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รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาใชสอยรายจาย

เก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการ

       41,665.80  - ทําความสะอาด

อาคาร 4 อาคาร

- บจก.พี.เอส.เอ็น

(ประเทศไทย)

 - 

เฉพาะเจาะจง กํากับองคการที่ดี ตรายาง รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาใชสอยรายจาย

เก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการ

               240  - ตรายางช่ือผูบริหาร

หนวยงาน

- ธนภัทร  - 

เฉพาะเจาะจง กํากับองคการที่ดี คาถายเอกสาร รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาใชสอยรายจาย

เก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการ

               880  - ประชุมผูบริหาร

และบุคลากรครั้งที่

1/64

- ฝายธรุกิจมัล

ติมิเดียเพื่อ

การศึกษา

 - 

เฉพาะเจาะจง กํากับองคการที่ดี คาโทรศัพทเคลื่อนที่ผอ.

ประจําเดือนมกราคม64

รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาสาธารณปูโภค            475.08  - โครงการนิทรรศการ

ศิลปวฒันธรรม

ดร.ศิริมาลย วัฒนา น.ส.บุญเตือน ธง

สันเทียะ

 - 

เฉพาะเจาะจง กํากับองคการที่ดี คาโทรศัพทพ้ืนฐาน เดือน

พฤศจิกายน ,ธนัวาคม63

รายได/ปกติ ทั่วไป ปกติ คาใชสอยรายจาย

เก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการ

             1,299  - คาโทรศัพทพ้ืนฐาน 

เดือนพฤศจิกายน ,

ธนัวาคม63

- บมจ.โทรคมนาคม

แหงชาติ

 - 

       63,895.88 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2564

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ประจําเดือนกุมภาพันธ 

รวมเปนเงิน




