
           
แบบ บก.๐๖ 

 

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างทีม่ิใช่งานก่อสร้าง 

 
 

๑.  ชื่อโครงการ...ซ้ือครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จ านวน ๒๖ รายการ ส าหรับใช้ในการจัดการเรียน 
                      การสอนของโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)... 
๒.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองการศึกษา...เทศบาลเมืองชุมพร.... 
๓.  วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร...........๒,๖๑๒,๐๐๐.-..............บาท 
๔.  วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓..เป็นเงิน ๒,๖๑๒,๐๐๐ บาท 
     ราคา/หน่วย  

           ๑. กลองชุด ประกอบด้วย กลองเบสดรัม ขนาด ๒๒ นิ้ว สแนร์ ๑๔ นิ้ว ทอม ๑๐/
๑๒/๑๖ นิ้ว ฉาบไฮแฮท ๑๔ นิ้ว  ฉาบแคลส ๑๖/๑๘ นิ้ว จ านวน ๑ ชุด ชุดละ ๖๒,๐๐๐.- บาท 
   ๒. กลองสแนร์มาร์ชิ่ง ขนาด ๑๔ นิ้ว    จ านวน ๒ ชุด ชุดละ ๗๖,๐๐๐.- บาท 
   ๓. กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง ขนาด ๒๒ นิ้ว   จ านวน ๑ ชุด ชุดละ ๖๓,๐๐๐.- บาท 
   ๔. กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง ขนาด ๑๖ นิ้ว   จ านวน ๑ ชุด ชุดละ ๕๗,๐๐๐.- บาท 
   ๕. กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง ขนาด ๑๘ นิ้ว   จ านวน ๑ ชุด ชุดละ ๕๙,๐๐๐.- บาท 
   ๖. กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง ขนาด ๒๐ นิ้ว   จ านวน ๑ ชุด ชุละ  ๖๑,๐๐๐.- บาท 
   ๗. กีตาร์เบสไฟฟ้า ๕ สาย       จ านวน ๑ ตัว ตวัละ ๔๕,๐๐๐.- บาท 
   ๘. กีตาร์ไฟฟ้า ๖ สาย รูปทรง Statocaster จ านวน ๑ ตัว ตัวละ ๖๐,๐๐๐.- บาท 
   ๙. กีตาร์ไฟฟ้า ๖ สาย รูปทรง Telecaster จ านวน ๑ ตัว ตัละ ๕๙,๐๐๐.- บาท 
  ๑๐. คีย์บอร์ดซินธิไซเซอร์ ๖๑ คีย์  จ านวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๓๗,๐๐๐.- บาท 
  ๑๑. ฉาบเดินแถว ขนาด ๑๖ นิ้ว จ านวน ๒ ชุด ชุดละ ๑๖,๐๐๐.- บาท 
  ๑๒ ตู้แอมป์กีตาร์เบสไฟฟ้า ขนาด ๖๐๐ วัตต์ จ านวน ๑ เครื่องๆละ ๒๕,๐๐๐ บาท 
  ๑๓. ตู้แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ วัตต์ จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒๔,๐๐๐ บาท 
  ๑๔. ตู้แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท 
  ๑๕. ตู้แอมป์คีย์บอร์ดไฟฟ้า เป็นเครื่องขยายเสียงส าหรับคีย์บอร์ดไฟฟ้ามีขนาดดอก
ล าโพง ๑๒ นิ้ว รองรับก าลังขับได้ ๑๐๐ วัตต์ จ านวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๒๕,๐๐๐.- บาท 
  ๑๖. ทรอมโบน  จ านวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๔๒,๐๐๐.- บาท 
  ๑๗. ทูบามาร์ชชิ่ง จ านวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๒๑๐,๐๐๐.- บาท 
  ๑๘. เทนเนอร์แซกโซโฟน จ านวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๗๓,๐๐๐.- บาท 
  ๑๙ บาร์ริโทรมาร์ชชิ่ง จ านวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๑๑๘,๐๐๐.- บาท 
  ๒๐. บีแฟลตคลาริเน็ท จ านวน ๔ เครื่อง เครื่องละ ๒๗,๐๐๐.- บาท 
  ๒๑. บีแฟลตทรัมเป็ท  จ านวน ๔ เครื่อง เครื่องละ ๓๖,๐๐๐.- บาท 
  ๒๒. ฟลุ๊ต จ านวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๓๑,๐๐๐.- บาท 
  ๒๓. มัลติเอฟเฟคกีตาร์ไฟฟ้า จ านวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๒๓,๐๐๐.- บาท 
  ๒๔. เมลโลโฟนมาร์ชชิ่ง  จ านวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๙๙,๐๐๐.- บาท 
  ๒๕. ยูโฟเนียม  จ านวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๑๒๘,๐๐๐.- บาท 
  ๒๖. อัลโต้แซกโซโฟน จ านวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๕๖,๐๐๐.- บาท 



 
๕.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 ๕.๑  .....ตามค าสั่งเทศบาลเมืองชุมพร ที่ ๒๘๖/2563  ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓...... 
 ๕.๒  .................................................................................................................................... ..... 
 ๕.๓  ........................................................................................................... .............................. 
 ๕.๔  ............................................................................................................ ............................. 
๖.  รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
 ๖.๑ สิบเอกหญิงธัญรดา ด้วงปราง  ต าแหน่ง ครู   ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นางสาวธัญจิรา หิตะโกวิท      ต าแหน่ง ครู      กรรมการ 
 ๖.๓ นายวราวธุ  ศรีมาลา           ต าแหน่ง คร ู   กรรมการ 
     

                                                                   


