
แบบ บก.06 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 
1. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียออนไลน์อเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
     2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานเวชนิทัศน์ สถาบันโรคผิวหนัง 

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   
ในวงเงิน 1,740,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  

4. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)      วันที่   9    กุมภาพันธ์  25๖6 
เป็นเงิน 1,739,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
4.1 เครื่องสลับสัญญาณภาพ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 662,760.- บาท (หกแสนหกหมื่นสอง
พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
4.2 ชุดฉากเสมือนจริงสำหรับเครื่องสลับสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 26,640.- บาท 
(สองหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
4.3 เครื่องสลับสัญญาณภาพวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 28,140.- บาท (สองหมื่นแปด
พันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  
4.4 จอภาพมอนิเตอร์ ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 89,860.- บาท (แปดหมื่นเก้าพัน
แปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ราคา/หน่วย 44,930.- บาท (สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)  
4.5 ขาตั้งทีวีล้อเลื่อน จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 20,120.- บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
ราคา/หน่วย 10,060.- บาท (หนึ่งหมื่นหกสิบบาทถ้วน)  
4.6 เครื่องบันทึกสัญญาณภาพและเสียง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 40,900.- บาท (สี่หมื่นเก้า
ร้อยบาทถ้วน)   
4.7 เครื่องแปลงสัญญาณ Video Capture Card จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,690.- บาท  
(หนึ่งหมื่นหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)    
4.8 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อสื่อวิดีทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 184,000.- บาท     
(หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคา/หน่วย 92,000.- บาท (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
4.9 จอภาพมอนิเตอร์ ขนาด 34 นิ้ว จำนวน 2 จอ เป็นเงิน 38,300.- บาท (สามหมื่นแปดพัน
สามร้อยบาทถ้วน) ราคา/หน่วย 19,150.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)    
4.10 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 63,000.- บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
4.11 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 72,540.- บาท (เจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบ
บาทถ้วน) 
4.12 เครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000.- บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
4.13 เครื่องแปลงสัญญาณเสียง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 11,660.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหก
สิบบาทถ้วน) 
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4.14 ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 14,430.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
4.15 ลำโพงมอนิเตอร์ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 ตู้ เป็นเงิน 28,900.- บาท (สองหมื่นแปดพันเก้า
ร้อยบาทถ้วน) ราคา/หน่วย 14,450.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
4.16 ลำโพงมอนิเตอร์ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 2 ตู้ เป็นเงิน 31,880.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
แปดสิบบาทถ้วน) ราคา/หน่วย 15,940.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
4.17 ไมโครโฟนบันทึกเสียง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,370.- บาท (หกพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
4.18 ชุดรางเลื่อนแขวนโคมไฟ จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 131,610.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่ง
พันหกร้อยสิบบาทถ้วน) ราคา/หน่วย 43,870.- บาท (สี่หมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
4.19 เครื่องควบคุมไฟสตูดิโอ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 11,560.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหก
สิบบาทถ้วน) 
4.20 เครื่องกระจายสัญญาณควบคุม DMX จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 10,170.- บาท (หนึ่งหมื่น
หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)   
4.21 ไฟสตูดิโอแอลอีดี จำนวน 9 ชุด เป็นเงิน 182,700.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ด-
รอ้ยบาทถ้วน) ราคา/หน่วย 20,300.- บาท (สองหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) 
4.22 โคมไฟสตูดิโอ ชนิด LED monolight  จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 49,770.- บาท (สี่หมื่นเก้าพัน
เจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ราคา/หน่วย 16,590.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

5. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย  
    5.1 ใบเสนอราคาบริษัท อะครอส ยูนิเวิร์ซ จำกัด 
    5.2 ใบเสนอราคาบริษัท เอสทีพี อินตริเกต จำกัด 

         5.3 ใบเสนอราคาบริษัท ที ไซน์ โซลูชั่น จำกัด 
         วิธีคิดราคากลาง : ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด 

     

6. รายช่ือคณะกรรมการที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 
    6.1 นายนิทัศน์       โฉมสะอาด เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน 

         6.2 นายชเนศ         ศรีพิทักษ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ 
         6.3 นายชัยพร     กุลทอง         พนักงานธุรการ ส 3 

 
 
 
 
 
 
 
 


