


























แบบ บก.06 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
1. ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จ านวน 25 รายการ  
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ....วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 1,163,500.- บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง  13 พฤศจิกายน  2563 
    เป็นเงินทั้งสิ้น  1,163,500.- บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) -  บาท มีรายการดังนี้ 
    4.1 กลองแขกไม้ชิงชันคัดพิเศษ จ านวน 2 คู ่    เป็นเงิน  66,000.- บาท  
    4.2 กลองตะโพนพร้อมขา จ านวน 1 คู ่     เป็นเงิน  20,000.- บาท 
    4.3 กลองตะโพนพร้อมขาประกอบไม้พุด จ านวน 1 ชุด   เป็นเงิน  55,000.- บาท 
    4.4 กลองตุ๊ก 3 ใบ จ านวน 2 ชุด      เป็นเงิน  33,000.- บาท 
    4.5 กลองทัด จ านวน 2 คู่       เป็นเงิน  30,000.- บาท 
    4.6 กลองยาวอีสานพร้อมเครื่องประกอบจังหวะ ชุดใหญ่ ประกอบด้วย กลองยาว 12 ใบ กลองตุ้ม 2 ใบ ฉาบใหญ่  
         2 คู่ .ฉาบเล็ก 2 คู่ โหม่ง 1 ใบ ฉิ่ง 1 คู่ จ านวน 1 ชุด    เป็นเงิน  35,000.- บาท 
    4.7 กลองสองหน้า จ านวน 2 ใบ      เป็นเงิน  18,000.- บาท   
    4.8 ขิมคางหมู ไม้ชิงชัน จ านวน 2 ตัว      เป็นเงิน  24,000.- บาท 
    4.9 เครื่องดนตรีอีสาน จ านวน 1 วง      เป็นเงิน 137,000.- บาท 
    4.10 ฆ้องมุสลิมพร้อมขาตั้งแกะลายแบบนั่งตี จ านวน 1 ชุด   เป็นเงิน  18,000.- บาท 
    4.11 ฆ้องวงเล็กมโหรี ไม้ชิงชัน จ านวน 1 วง     เป็นเงิน  29,000.- บาท 
    4.12 ฆ้องวงใหญ่มโหรี ไม้ชิงชัน จ านวน 1 วง     เป็นเงิน  29,000.- บาท 
    4.13 ฉาบ Ingriss ขนาด 20 นิ้ว พร้อมขาตั้ง ไม้ตีและกระเป๋า จ านวน 2 ชุด เป็นเงิน 13,500.- บาท 
    4.14 ซอเอ้อหู จ านวน 2 คัน       เป็นเงิน  30,000.- บาท 
    4.15 ตะโพนไทย เท้าธรรมดา จ านวน 2 ลูก      เป็นเงิน  16,000.- บาท 
    4.16 ทับโนรา จ านวน 1 คู่       เป็นเงิน    6,500.- บาท 
    4.17 โทนร ามะนา เบญจรงค์ จ านวน 1 คู่     เป็นเงิน  15,000.- บาท 
    4.18 ปี่กลางไม้ชิงชันประกอบเรซิ่น จ านวน 1 เลา    เป็นเงิน    6,000.- บาท 
    4.19 ปีช่วาไม้ชิงชันประกอบเรซิ่น จ านวน 1 เลา    เป็นเงิน    6,000.- บาท 
    4.20 ปีน่อต่ าไม้ชิงชันประกอบเรซิ่น จ านวน 1 เลา    เป็นเงิน    6,000.- บาท 
    4.21 ปี่นอกไม้ชิงชันประกอบเรซิ่น จ านวน 1 เลา    เป็นเงิน    6,000.- บาท 
    4.22 ระฆังราวสีเงิน พร้อมขาตั้งและกระเป๋า  จ านวน 2 ชุด  เป็นเงิน    6,500.- บาท 
    4.23 ระนาดทุ้มมโหรีไม้ชิงชัน  จ านวน 1 ราง    เป็นเงิน   29,000.- บาท 
    4.24 ระนาดเอกมโหรีไม้ชิงชัน จ านวน 1 ราง                                    เป็นเงิน   29,000.- บาท 
    4.25 วงปี่พาทย์มอญเครื่องคู่ ประกอบไม้พุด จ านวน 1 วง                     เป็นเงิน 500,000.- บาท  
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1 ราคากลางของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
     6.1 นางสุจิตตรา  มินา     ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 
     6.2 ว่าที่ร้อยสรบัญชา  หมื่นแสวง   ต าแหน่ง  ครูช านาญการ 
     6.3 นายจักรพล  จบสัญจร      ต าแหน่ง  ครูช านาญการ 
 


