
ขอบเขตของงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ�เคร่ืองดนตรีโครงการพัฒนาวงโยธวาทิตของโรงเรียนบ"านทุ#งหงาว

1.ความเป)นมา 

 ตามท่ีโรงเรียนบ�านทุ�งหงาว
เก�าท่ีชํารุด และเพ่ิมเติมในรายการท่ียังขาดแคลนจากทางองค#การบริหารส�วนจังหวัดระนอง เพ่ือใช�ในการเรียน
การสอนและพัฒนาวงโยธวาทิตให�มีความพัฒนาให�ดียิ่งข้ึน

2.วัตถุประสงค� 

 สอบราคาซ้ือครุภัณฑ#เครื่องดนตรี โครงการพัฒนาวงโยธวาทิตโรงเรียนบ�านทุ�งหงาว จํานวน 
ประกอบด�วย 8 รายการ 

3.คุณสมบัติผู"เสนอราคา 

 3.1 ผู�เสนอราคาต�องเป5นผู�มีอาชีพขายพัสดุท่ี

 3.2 ผู�เสนอราคาต�องไม�เป5นผู�ท่ีถูกระบุไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชก
แล�ว หรือ ไม�เป5นผู�ท่ีได�รับผลของการสั่งให�นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป5นผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ผู�เสนอราคาต�องไม�มีผลประโยชน#ร�วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืน และ
ร�วมกันระหว�างผู�เสนอราคากับผู�ให�บริการ
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส# หรือ ไม�เป5นผู�กระทําการอันเป5นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป5นธรรม

3.4 ผู�เสนอราคาต�องไม�เป5นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย 
รัฐบาลของผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์และความคุ�มกันเช�นว�านั้น

3.5 ผู�เสนอราคาต�องผ�านการคัดเลือกผู�มีคุณสมบัติเบ้ืองต�นในการซ้ือของโรงเรียน

4.รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

 รายละเอียดตามเอกสารแนบครุภัณฑ#เครื่องดนตรีโครงการพัฒนาวงโยธวาทิตของโ
หงาว จํานวน 1 ชุด ประกอบด�วย 8 

 

 

    

ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) 

จัดซื้อครุภัณฑ�เคร่ืองดนตรีโครงการพัฒนาวงโยธวาทิตของโรงเรียนบ"านทุ#งหงาว

......................................................... 

ตามท่ีโรงเรียนบ�านทุ�งหงาวได�รับเงินงบประมาณสนับสนุนในการซ้ืออุปกรณ#เครื่องดนตรีทดแทนของ
และเพ่ิมเติมในรายการท่ียังขาดแคลนจากทางองค#การบริหารส�วนจังหวัดระนอง เพ่ือใช�ในการเรียน

การสอนและพัฒนาวงโยธวาทิตให�มีความพัฒนาให�ดียิ่งข้ึน 

องดนตรี โครงการพัฒนาวงโยธวาทิตโรงเรียนบ�านทุ�งหงาว จํานวน 

ผู�เสนอราคาต�องเป5นผู�มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#

ผู�เสนอราคาต�องไม�เป5นผู�ท่ีถูกระบุไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการ และได�แจ�งเวียนชื่อ
แล�ว หรือ ไม�เป5นผู�ท่ีได�รับผลของการสั่งให�นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป5นผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ

ผู�เสนอราคาต�องไม�มีผลประโยชน#ร�วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืน และ/หรือต�องไม�มีผลประโยชน#
ร�วมกันระหว�างผู�เสนอราคากับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส# ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือ ด�วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส# หรือ ไม�เป5นผู�กระทําการอันเป5นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป5นธรรม

ผู�เสนอราคาต�องไม�เป5นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย 
รัฐบาลของผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์และความคุ�มกันเช�นว�านั้น 

ผู�เสนอราคาต�องผ�านการคัดเลือกผู�มีคุณสมบัติเบ้ืองต�นในการซ้ือของโรงเรียน

รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบครุภัณฑ#เครื่องดนตรีโครงการพัฒนาวงโยธวาทิตของโ
8 รายการ 

     /5. ระยะเวลาการดําเนินการ

จัดซื้อครุภัณฑ�เคร่ืองดนตรีโครงการพัฒนาวงโยธวาทิตของโรงเรียนบ"านทุ#งหงาว 

ได�รับเงินงบประมาณสนับสนุนในการซ้ืออุปกรณ#เครื่องดนตรีทดแทนของ
และเพ่ิมเติมในรายการท่ียังขาดแคลนจากทางองค#การบริหารส�วนจังหวัดระนอง เพ่ือใช�ในการเรียน

องดนตรี โครงการพัฒนาวงโยธวาทิตโรงเรียนบ�านทุ�งหงาว จํานวน 1 ชุด 

กทรอนิกส# 

าร และได�แจ�งเวียนชื่อ
แล�ว หรือ ไม�เป5นผู�ท่ีได�รับผลของการสั่งให�นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป5นผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

หรือต�องไม�มีผลประโยชน#
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส# ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือ ด�วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส# หรือ ไม�เป5นผู�กระทําการอันเป5นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป5นธรรม 

ผู�เสนอราคาต�องไม�เป5นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว�นแต�

ผู�เสนอราคาต�องผ�านการคัดเลือกผู�มีคุณสมบัติเบ้ืองต�นในการซ้ือของโรงเรียน 

รายละเอียดตามเอกสารแนบครุภัณฑ#เครื่องดนตรีโครงการพัฒนาวงโยธวาทิตของโรงเรียนบ�านทุ�ง-

ระยะเวลาการดําเนินการ 



5.ระยะเวลาการดําเนินการ 
ไม�เกิน 15 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซ้ือขาย

6.ระยะเวลาส#งมอบของหรืองาน 
งวดเดียวภายใน 15 วัน 

7.วงเงินในการสอบราคาซ้ือ 
กําหนดวงเงินสอบราคาซ้ือ

จํานวน 741,000.00.-บาท (เจ็ดแสนสี่หม่ืนหนึ่งพัน
8. สถานท่ีติดต#อเพ่ือขอทราบข"อมูลเพ่ิมเติม

โรงเรียนบ�านทุ�งหงาว เลขท่ี 
077-821168, 086-2787287 
http://bantungngao.com/ 

วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซ้ือขาย 
 

ราคาซ้ือครุภัณฑ#เครื่องดนตรีโครงการพัฒนาวงโยธวาทิตของโรงเรียนบ�านทุ�ง
แสนสี่หม่ืนหนึ่งพันบาทถ�วน) 

สถานท่ีติดต#อเพ่ือขอทราบข"อมูลเพ่ิมเติม 
โรงเรียนบ�านทุ�งหงาว เลขท่ี 120 หมู�ท่ี 1 ตําบลหงาว อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

 โทรสาร 077-813831 ทางเว็บไซต#ของโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครุภัณฑ#เครื่องดนตรีโครงการพัฒนาวงโยธวาทิตของโรงเรียนบ�านทุ�งหงาว 

อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โทรศัพท#    
ของโรงเรียนบ�านทุ�งหงาว 



คุณลักษณะเฉพาะเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตโรงเรียนบ"านทุ#งหงาว 

1.ช่ือส่ิงอุปกรณ�   เมลโลโฟนมาร�ชช่ิง 

หน#วยนับ เครื่อง 

ลักษณะท่ัวไป 

- ตัวเครื่องทําด�วยทองเหลืองชุบ
- ปากเปUาทําจากทองเหลืองชุบเงิน

ลักษณะเฉพาะ 

- ระบบลูกสูบแบบทรงกระบอก 
- ลูกสูบท้ัง 3 สามารถเล�นได�คล�องตัว โดยไม�ติดขัด
- คุณภาพเสียงได�มาตรฐาน 

คล�องตัวในการใช�งาน 
- ท่ีปล�อยน้ําลาย เป5นโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง โดยมีระบบปVดเปVดรองรับด�วยไม�กWอก
- เส�นผ�านศูนย#กลางปากลําโพง ขนาดไม�น�อยกว�า 
- ท�อลมขนาดไม�น�อยกว�า 
- สปริงของลูกสูบทําด�วยโลหะทองแดงผสมอย�างดีมีความทนทาน
- มีท่ีเก่ียวนิ้วก�อยมือขวา จํานวน 
- พร�อมน้ํามันหล�อลื่น (Valve Oil
- ครีมหล�อลื่นข�อต�อ 
- อุปกรณ#ทําความสะอาดเครื่อง
- พร�อมกล�องใส�ภายในบุด�วยกํามะหยี่
- พร�อมปากเปUาขนาดมาตรฐาน ทําด�วยโลหะชุบเงินอย�างดี

การบรรจุหีบห#อ 

- บรรจุหีบห�อสําเร็จ ตามมาตรฐานจากประเทศผู�ผลิต

วิธีการผลิต 

- เป5นผลิตภัณฑ#สําเร็จรูปจากโรงงานผู�ผลิตจากประเทศผู�ผลิต

 

 

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตโรงเรียนบ"านทุ#งหงาว (สําหรับประกาศ

เมลโลโฟนมาร�ชช่ิง (MARCHING MELLOPHONE) 

งทําด�วยทองเหลืองชุบเงินเงางาม 
กเปUาทําจากทองเหลืองชุบเงิน 

ระบบลูกสูบแบบทรงกระบอก 3 ลูกสูบ เสียงคีย#F (เอฟ) 
สามารถเล�นได�คล�องตัว โดยไม�ติดขัด 

คุณภาพเสียงได�มาตรฐาน A = 440 HZ ส�วนประกอบต�างๆ มีความสมบูรณ#
 

ท่ีปล�อยน้ําลาย เป5นโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง โดยมีระบบปVดเปVดรองรับด�วยไม�กWอก
ศูนย#กลางปากลําโพง ขนาดไม�น�อยกว�า 254 มิลลิเมตร 

ท�อลมขนาดไม�น�อยกว�า 11.73 มิลลิเมตร 
ทําด�วยโลหะทองแดงผสมอย�างดีมีความทนทาน 

มีท่ีเก่ียวนิ้วก�อยมือขวา จํานวน 1 แห�ง 
Valve Oil) 

ทําความสะอาดเครื่อง 
พร�อมกล�องใส�ภายในบุด�วยกํามะหยี่ 
พร�อมปากเปUาขนาดมาตรฐาน ทําด�วยโลหะชุบเงินอย�างดี 

บรรจุหีบห�อสําเร็จ ตามมาตรฐานจากประเทศผู�ผลิต 

เป5นผลิตภัณฑ#สําเร็จรูปจากโรงงานผู�ผลิตจากประเทศผู�ผลิต 

สําหรับประกาศ) 

ส�วนประกอบต�างๆ มีความสมบูรณ#แบบและมีความ

ท่ีปล�อยน้ําลาย เป5นโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง โดยมีระบบปVดเปVดรองรับด�วยไม�กWอก 



การรับรองคุณภาพ 

- สินค�าได�รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
มาตรฐาน ISO 

- พร�อมใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทฯกําหนดระยะเวลารับประกัน 
ขายอย�างต�อเนื่อง 

- ผู�เสนอราคาต�องมีหนังสือแต�งต้ัง รับรองการเป5นตัวแทนจําหน�ายโดยตรงจากบริษัทผู�นําเข�าอย�าง
ถูกต�อง 

- มีศูนย#บริการของผลิตภัณฑ#โดยตรงต้ังอยู�ในประเทศไทย
- ผู�เสนอราคาจะต�องนําสินค�าจํานวน 

ซองสอบราคา 

2.ช่ือส่ิงอุปกรณ�   มาร�ชช่ิง บาริโทน

หน#วยนับ เครื่อง 

ลักษณะท่ัวไป 

- ตัวเครื่องทําด�วยทองเหลือง
- ปากเปUาทําจากทองเหลืองชุบเงินเงางาม

ลักษณะเฉพาะ 

- เป5นเครื่องดนตรีในระดับเสียง 
- คุณภาพเสียงได�มาตรฐาน 

คล�องตัวในการใช�งาน 
- ท่ีปล�อยน้ําลาย เป5นโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง โดยมีระบบปVดเปVดรองรับด�วยไม�กWอก
- ขนาดท�อลมกว�างไม�น�อยกว�า 
- ขนาดความกว�างของปากลําโพง ไม�น�อยกว�า 
- ระบบลูกสูบเป5นแบบ 
- มีห�วงนิ้วโปiง 1 ตําแหน�ง
- พร�อมปากเปUา ขนาดมาตรฐาน
- พร�อมน้ํามันหล�อลื่น (Valve Oil
- ครีมหล�อลื่นข�อต�อ 
- อุปกรณ#ทําความสะอาดเครื่อง
- พร�อมหนังสือคู�มือการดูแลรักษาเครื่อง
-  

สินค�าได�รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO พร�อมสําเนาหนังสือรับรองสินค�าท่ีได�รับ

พร�อมใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทฯกําหนดระยะเวลารับประกัน 1 ปjและการบริการหลังการ

ผู�เสนอราคาต�องมีหนังสือแต�งต้ัง รับรองการเป5นตัวแทนจําหน�ายโดยตรงจากบริษัทผู�นําเข�าอย�าง

มีศูนย#บริการของผลิตภัณฑ#โดยตรงต้ังอยู�ในประเทศไทย 
ผู�เสนอราคาจะต�องนําสินค�าจํานวน 1 เครื่อง มาแสดงให�คณะกรรมการฯ ตรวจสอบในวัน

มาร�ชช่ิง บาริโทน ( MARCHING BARITONE )  

ตัวเครื่องทําด�วยทองเหลืองชุบเงินเงางาม 
ปากเปUาทําจากทองเหลืองชุบเงินเงางาม 

เป5นเครื่องดนตรีในระดับเสียง Bb (บีแฟลต) 
คุณภาพเสียงได�มาตรฐาน A = 440 HZ ส�วนประกอบต�างๆ มีความสมบูรณ#แบบและมีความ

 
ท่ีปล�อยน้ําลาย เป5นโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง โดยมีระบบปVดเปVดรองรับด�วยไม�กWอก
ขนาดท�อลมกว�างไม�น�อยกว�า 14.50 มิลลิเมตร 
ขนาดความกว�างของปากลําโพง ไม�น�อยกว�า 253.4 มิลลิเมตร 
ระบบลูกสูบเป5นแบบ Piston Valve จํานวน 3 ลูกสูบ 

ตําแหน�ง 
พร�อมปากเปUา ขนาดมาตรฐานทําด�วยโลหะชุบเงินอย�างดี 

Valve Oil) 

อุปกรณ#ทําความสะอาดเครื่อง 
พร�อมหนังสือคู�มือการดูแลรักษาเครื่อง 

พร�อมสําเนาหนังสือรับรองสินค�าท่ีได�รับ

ปjและการบริการหลังการ

ผู�เสนอราคาต�องมีหนังสือแต�งต้ัง รับรองการเป5นตัวแทนจําหน�ายโดยตรงจากบริษัทผู�นําเข�าอย�าง

งให�คณะกรรมการฯ ตรวจสอบในวันเปVด

ส�วนประกอบต�างๆ มีความสมบูรณ#แบบและมีความ

ท่ีปล�อยน้ําลาย เป5นโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง โดยมีระบบปVดเปVดรองรับด�วยไม�กWอก 



การบรรจุหีบห#อ 

- บรรจุหีบห�อสําเร็จ ตามมาตรฐานจากประเทศผู�ผลิต

วิธีการผลิต 

- เป5นผลิตภัณฑ#สําเร็จรูปจากโรงงานผู�ผลิตจากประเทศผู�ผลิต

การรับรองคุณภาพ 

- สินค�าได�รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
มาตรฐาน ISO 

- พร�อมใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทฯกําหนดระยะเวลารับประกัน 
ขายอย�างต�อเนื่อง 

- ผู�เสนอราคาต�องมีหนังสือแต�งต้ัง รับรองการเป5นตัวแทนจําหน�ายโดยตรงจากบริษัทผู�นําเข�าอย�าง
ถูกต�อง 

- มีศูนย#บริการของผลิตภัณฑ#โดยตรงต้ังอยู�ในประเทศไทย
- ผู�เสนอราคาจะต�องนําสินค�าจํานวน 

ซองสอบราคา 

3.ช่ือส่ิงอุปกรณ�   เทเนอร� ทรอมโบน 

หน#วยนับ เครื่อง 

ลักษณะท่ัวไป 

- ตัวเครื่องทําด�วยทองเหลือง
- ปากเปUาทําจากทองเหลืองชุบเงินเงางาม

ลักษณะเฉพาะ 

- เป5นเครื่องดนตรีในระดับเสียง 
- คุณภาพเสียงได�มาตรฐาน 

คล�องตัวในการใช�งาน 
- ท่ีปล�อยน้ําลาย เป5นโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง โดยมีระบบปVดเปVดรองรับด�วยไม�กWอก
- ขนาดท�อลมกว�างไม�น�อยกว�า 
- ขนาดความกว�างของปากลําโพง ไม�น�อยกว�า 
- ส�วนลําโพงทําจากทองเหลืองชนิด 
- พร�อมปากเปUา ขนาดมาตรฐาน

ตามมาตรฐานจากประเทศผู�ผลิต 

เป5นผลิตภัณฑ#สําเร็จรูปจากโรงงานผู�ผลิตจากประเทศผู�ผลิต 

สินค�าได�รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO พร�อมสําเนาหนังสือรับรองสินค�าท่ีได�รับ

พร�อมใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทฯกําหนดระยะเวลารับประกัน 1 ปjและการบริการหลังการ

อราคาต�องมีหนังสือแต�งต้ัง รับรองการเป5นตัวแทนจําหน�ายโดยตรงจากบริษัทผู�นําเข�าอย�าง

มีศูนย#บริการของผลิตภัณฑ#โดยตรงต้ังอยู�ในประเทศไทย 
ผู�เสนอราคาจะต�องนําสินค�าจํานวน 1 เครื่อง มาแสดงให�คณะกรรมการฯ ตรวจสอบในวัน

เนอร� ทรอมโบน ( TENOR TROMBONE ) 

ตัวเครื่องทําด�วยทองเหลืองเคลือบเงินเงางาม 
ปากเปUาทําจากทองเหลืองชุบเงินเงางาม 

เป5นเครื่องดนตรีในระดับเสียง Bb(บีแฟลต) 
คุณภาพเสียงได�มาตรฐาน A = 440 HZ ส�วนประกอบต�างๆ มีความสมบูรณ#แบบและมีความ

 
ท่ีปล�อยน้ําลาย เป5นโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง โดยมีระบบปVดเปVดรองรับด�วยไม�กWอก
ขนาดท�อลมกว�างไม�น�อยกว�า 12.00  มิลลิเมตร 
ขนาดความกว�างของปากลําโพง ไม�น�อยกว�า 204 มิลลิเมตร 
ส�วนลําโพงทําจากทองเหลืองชนิด Yellow Brass 
พร�อมปากเปUา ขนาดมาตรฐาน 

พร�อมสําเนาหนังสือรับรองสินค�าท่ีได�รับ

ปjและการบริการหลังการ

อราคาต�องมีหนังสือแต�งต้ัง รับรองการเป5นตัวแทนจําหน�ายโดยตรงจากบริษัทผู�นําเข�าอย�าง

เครื่อง มาแสดงให�คณะกรรมการฯ ตรวจสอบในวันเปVด

มีความสมบูรณ#แบบและมีความ

ท่ีปล�อยน้ําลาย เป5นโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง โดยมีระบบปVดเปVดรองรับด�วยไม�กWอก 



- พร�อมน้ํามันหล�อลื่น (Slide Oil
- ครีมหล�อลื่นข�อต�อ 
- อุปกรณ#ทําความสะอาดเครื่อง
- พร�อมหนังสือคู�มือการดูแลรักษาเครื่อง

การบรรจุหีบห#อ 

- บรรจุหีบห�อสําเร็จ ตามมาตรฐานจากประเทศผู�ผลิต

วิธีการผลิต 

- เป5นผลิตภัณฑ#สําเร็จรูปจากโรงงานผู�ผลิต

การรับรองคุณภาพ 

- สินค�าได�รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
มาตรฐาน ISO 

- พร�อมใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทฯกําหนดระยะเวลารับประกัน 
ขายอย�างต�อเนื่อง 

- ผู�เสนอราคาต�องมีหนังสือแต�งต้ัง 
ถูกต�อง 

- มีศูนย#บริการของผลิตภัณฑ#โดยตรงต้ังอยู�ในประเทศไทย
- ผู�เสนอราคาจะต�องนําสินค�าจํานวน 

ซองสอบราคา 

 

4.ช่ือส่ิงอุปกรณ�   มาร�ชช่ิงยูโฟเนียม

หน#วยนับ เครื่อง 

ลักษณะท่ัวไป 

- ตัวเครื่องทําด�วยทองเหลืองชุบเงินเงางาม
- ปากเปUาทําจากทองเหลืองชุบเงินเงางาม

 

 

 

Slide Oil) 

อุปกรณ#ทําความสะอาดเครื่อง 
พร�อมหนังสือคู�มือการดูแลรักษาเครื่อง 

บรรจุหีบห�อสําเร็จ ตามมาตรฐานจากประเทศผู�ผลิต 

เป5นผลิตภัณฑ#สําเร็จรูปจากโรงงานผู�ผลิตจากประเทศผู�ผลิต 

สินค�าได�รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO พร�อมสําเนาหนังสือรับรองสินค�าท่ีได�รับ

พร�อมใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทฯกําหนดระยะเวลารับประกัน 1 ปjและการบริการหลังการ

ผู�เสนอราคาต�องมีหนังสือแต�งต้ัง รับรองการเป5นตัวแทนจําหน�ายโดยตรงจากบริษัทผู�นําเข�าอย�าง

มีศูนย#บริการของผลิตภัณฑ#โดยตรงต้ังอยู�ในประเทศไทย 
ผู�เสนอราคาจะต�องนําสินค�าจํานวน 1 เครื่อง มาแสดงให�คณะกรรมการฯ ตรวจสอบในวัน

มาร�ชช่ิงยูโฟเนียม (MARCHING EUPHONIUM ) 

ตัวเครื่องทําด�วยทองเหลืองชุบเงินเงางาม 
ปากเปUาทําจากทองเหลืองชุบเงินเงางาม 

พร�อมสําเนาหนังสือรับรองสินค�าท่ีได�รับ

ปjและการบริการหลังการ

รับรองการเป5นตัวแทนจําหน�ายโดยตรงจากบริษัทผู�นําเข�าอย�าง

เครื่อง มาแสดงให�คณะกรรมการฯ ตรวจสอบในวันเปVด



ลักษณะเฉพาะ 

- เป5นเครื่องดนตรีในระดับเสียง 
- คุณภาพเสียงได�มาตรฐาน 

คล�องตัวในการใช�งาน 
- ท่ีปล�อยน้ําลาย เป5นโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง โดยมีระบบปVดเปVดรองรับด�วยไม�กWอก
- ขนาดความกว�างของปากลําโพง ไม�น�อยกว�า 
- ขนาดท�อลมมีเส�นผ�านศูนย#กลางไม�น�อยกว�า 
- มีห�วงนิ้วโปiง 1 ตําแหน�ง
- พร�อมปากเปUา ขนาดมาตรฐานทําด�วยโลหะชุบเงินอย�างดี
- พร�อมน้ํามันหล�อลื่น (Valve Oil
- ครีมหล�อลื่นข�อต�อ 
- อุปกรณ#ทําความสะอาดเครื่อง
- พร�อมหนังสือคู�มือการดูแลรักษาเครื่อง

การบรรจุหีบห#อ 

- บรรจุหีบห�อสําเร็จ ตามมาตรฐานจากประเทศผู�ผลิต

วิธีการผลิต 

- เป5นผลิตภัณฑ#สําเร็จรูปจากโรงงานผู�ผลิตจากประเทศผู�ผลิต

การรับรองคุณภาพ 

- สินค�าได�รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
มาตรฐาน ISO 

- พร�อมใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทฯกําหนดระยะเวลารับประกัน 
ขายอย�างต�อเนื่อง 

- ผู�เสนอราคาต�องมีหนังสือแต�งต้ัง 
ถูกต�อง 

- มีศูนย#บริการของผลิตภัณฑ#โดยตรงต้ังอยู�ในประเทศไทย
- ผู�เสนอราคาจะต�องนําสินค�าจํานวน 

ซองสอบราคา 

 

 

เป5นเครื่องดนตรีในระดับเสียง Bb (บีแฟลต)  
คุณภาพเสียงได�มาตรฐาน A = 440 HZ ส�วนประกอบต�างๆ มีความสมบูรณ#แบบและมีความ

 
ท่ีปล�อยน้ําลาย เป5นโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง โดยมีระบบปVดเปVดรองรับด�วยไม�กWอก
ขนาดความกว�างของปากลําโพง ไม�น�อยกว�า 280 มิลลิเมตร 
ขนาดท�อลมมีเส�นผ�านศูนย#กลางไม�น�อยกว�า 14.50 มิลลิเมตร 

ตําแหน�ง 
พร�อมปากเปUา ขนาดมาตรฐานทําด�วยโลหะชุบเงินอย�างดี 

Valve Oil) 

อุปกรณ#ทําความสะอาดเครื่อง 
พร�อมหนังสือคู�มือการดูแลรักษาเครื่อง 

บรรจุหีบห�อสําเร็จ ตามมาตรฐานจากประเทศผู�ผลิต 

รูปจากโรงงานผู�ผลิตจากประเทศผู�ผลิต 

สินค�าได�รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO พร�อมสําเนาหนังสือรับรองสินค�าท่ีได�รับ

พร�อมใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทฯกําหนดระยะเวลารับประกัน 1 ปjและการบริการหลังการ

ผู�เสนอราคาต�องมีหนังสือแต�งต้ัง รับรองการเป5นตัวแทนจําหน�ายโดยตรงจากบริษัทผู�นําเข�าอย�าง

มีศูนย#บริการของผลิตภัณฑ#โดยตรงต้ังอยู�ในประเทศไทย 
ผู�เสนอราคาจะต�องนําสินค�าจํานวน 1 เครื่อง มาแสดงให�คณะกรรมการฯ ตรวจสอบในวัน

มีความสมบูรณ#แบบและมีความ

ท่ีปล�อยน้ําลาย เป5นโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง โดยมีระบบปVดเปVดรองรับด�วยไม�กWอก 

พร�อมสําเนาหนังสือรับรองสินค�าท่ีได�รับ

ปjและการบริการหลังการ

รับรองการเป5นตัวแทนจําหน�ายโดยตรงจากบริษัทผู�นําเข�าอย�าง

เครื่อง มาแสดงให�คณะกรรมการฯ ตรวจสอบในวันเปVด



5.ช่ือส่ิงอุปกรณ�   ฟลุต (Flute

หน#วยนับ เครื่อง 

ลักษณะท่ัวไป 

- ตัวเครื่องทําด�วยโลหะชุบเงินหรือนิเกิล
- ปากเปUาและนิ้วกระเด่ืองทําด�วยโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง

ลักษณะเฉพาะ 

- แบ�งออกเป5น 3 ท�อน สามารถแยกออกจากกันได�
- ระดับเสียง C (ซี) 
- คุณภาพเสียงได�มาตรฐาน 

คล�องตัวในการใช�งาน 
- ครีมหล�อลื่นข�อต�อ 
- อุปกรณ#ทําความสะอาดเครื่อง
- พร�อมกล�องใส�ภายในบุด�วยกํามะหยี่

การบรรจุหีบห#อ 

- บรรจุหีบห�อสําเร็จ ตามมาตรฐานจากประเทศผู�ผลิต

วิธีการผลิต 

- เป5นผลิตภัณฑ#สําเร็จรูปจากโรงงานผู�ผลิตจากประเทศผู�ผลิต

การรับรองคุณภาพ 

- สินค�าได�รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
มาตรฐาน ISO 

- พร�อมใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทฯกําหนดระยะเวลารับประกัน 
ขายอย�างต�อเนื่อง 

- ผู�เสนอราคาต�องมีหนังสือแต�งต้ัง รับรองการเป5นตัวแทนจําหน�ายโดยตรงจากบริษัทผู�นําเข�าอย�าง
ถูกต�อง 

- มีศูนย#บริการของผลิต
- ผู�เสนอราคาจะต�องนําสินค�าจํานวน 

ซองสอบราคา 

 

Flute) 

ตัวเครื่องทําด�วยโลหะชุบเงินหรือนิเกิล 
ปากเปUาและนิ้วกระเด่ืองทําด�วยโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง 

ท�อน สามารถแยกออกจากกันได� 

คุณภาพเสียงได�มาตรฐาน A = 440 HZ ส�วนประกอบต�างๆ มีความสมบูรณ#แบบและมีความ
งตัวในการใช�งาน  

อุปกรณ#ทําความสะอาดเครื่อง 
พร�อมกล�องใส�ภายในบุด�วยกํามะหยี่ 

บรรจุหีบห�อสําเร็จ ตามมาตรฐานจากประเทศผู�ผลิต 

เป5นผลิตภัณฑ#สําเร็จรูปจากโรงงานผู�ผลิตจากประเทศผู�ผลิต 

สินค�าได�รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO พร�อมสําเนาหนังสือรับรองสินค�าท่ีได�รับ

พร�อมใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทฯกําหนดระยะเวลารับประกัน 1 ปjและการบริการหลังการ

ผู�เสนอราคาต�องมีหนังสือแต�งต้ัง รับรองการเป5นตัวแทนจําหน�ายโดยตรงจากบริษัทผู�นําเข�าอย�าง

ภัณฑ#โดยตรงต้ังอยู�ในประเทศไทย 
ผู�เสนอราคาจะต�องนําสินค�าจํานวน 1 เครื่อง มาแสดงให�คณะกรรมการฯ ตรวจสอบในวัน

ส�วนประกอบต�างๆ มีความสมบูรณ#แบบและมีความ

พร�อมสําเนาหนังสือรับรองสินค�าท่ีได�รับ

ปjและการบริการหลังการ

ผู�เสนอราคาต�องมีหนังสือแต�งต้ัง รับรองการเป5นตัวแทนจําหน�ายโดยตรงจากบริษัทผู�นําเข�าอย�าง

เครื่อง มาแสดงให�คณะกรรมการฯ ตรวจสอบในวันเปVด



6.ช่ือส่ิงอุปกรณ�   บีแฟลตคลาริเนท 

หน#วยนับ เครื่อง 

ลักษณะท่ัวไป 

- ตัวเครื่องทําด�วยไม�หรือไฟเบอร# 
- ปากเปUาทําด�วยวัสดุชนิดเดียวกับตัวเครื่อง

ลักษณะเฉพาะ 

- แบ�งออกเป5น 5 ท�อน สามารถแยกออกจากกันได�
- ระดับเสียง Bb(บีแฟลต
- คุณภาพเสียงได�มาตรฐาน 

คล�องตัวในการใช�งาน 
- กระเด่ืองนิ้วทําด�วยโลหะชุบเงินหรือนิเกิล
- ลิ้น Bb คลาริเนท 1 กล�อง
- ครีมหล�อลื่นข�อต�อ 
- อุปกรณ#ทําความสะอาดเครื่อง
- พร�อมกล�องใส�ภายในบุด�วยกํามะหยี่

การบรรจุหีบห#อ 

- บรรจุหีบห�อสําเร็จ ตามมาตรฐานจากประเทศผู�ผลิต

วิธีการผลิต 

- เป5นผลิตภัณฑ#สําเร็จรูปจากโรงงานผู�ผลิตจากประเทศผู�ผลิต

การรับรองคุณภาพ 

- สินค�าได�รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
มาตรฐาน ISO 

- พร�อมใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทฯกําหนดระยะเวลารับประกัน 
ขายอย�างต�อเนื่อง 

- ผู�เสนอราคาต�องมีหนังสือแต�งต้ัง รับรองการเป5นตัวแทนจําหน�ายโดยตรงจากบริษัทผู�นําเข�าอย�าง
ถูกต�อง 

- มีศูนย#บริการของผลิต

บีแฟลตคลาริเนท (Bb Clarinet) 

ตัวเครื่องทําด�วยไม�หรือไฟเบอร# (ABS Resin)  
ปากเปUาทําด�วยวัสดุชนิดเดียวกับตัวเครื่อง 

ท�อน สามารถแยกออกจากกันได� 
บีแฟลต) 

คุณภาพเสียงได�มาตรฐาน A = 440 HZ ส�วนประกอบต�างๆ มีความสมบูรณ#แบบและมีความ
 

กระเด่ืองนิ้วทําด�วยโลหะชุบเงินหรือนิเกิล 
กล�อง 

อุปกรณ#ทําความสะอาดเครื่อง 
พร�อมกล�องใส�ภายในบุด�วยกํามะหยี่ 

บรรจุหีบห�อสําเร็จ ตามมาตรฐานจากประเทศผู�ผลิต 

เป5นผลิตภัณฑ#สําเร็จรูปจากโรงงานผู�ผลิตจากประเทศผู�ผลิต 

สินค�าได�รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO พร�อมสําเนาหนังสือรับรองสินค�าท่ีได�รับ

พร�อมใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทฯกําหนดระยะเวลารับประกัน 1 ปjและการบริการหลังการ

ผู�เสนอราคาต�องมีหนังสือแต�งต้ัง รับรองการเป5นตัวแทนจําหน�ายโดยตรงจากบริษัทผู�นําเข�าอย�าง

ภัณฑ#โดยตรงต้ังอยู�ในประเทศไทย 

ส�วนประกอบต�างๆ มีความสมบูรณ#แบบและมีความ

พร�อมสําเนาหนังสือรับรองสินค�าท่ีได�รับ

ปjและการบริการหลังการ

ผู�เสนอราคาต�องมีหนังสือแต�งต้ัง รับรองการเป5นตัวแทนจําหน�ายโดยตรงจากบริษัทผู�นําเข�าอย�าง



- ผู�เสนอราคาจะต�องนําสินค�าจํานวน 
ซองสอบราคา 

7.ช่ือส่ิงอุปกรณ�   อัลโตแซกโซโฟน  

หน#วยนับ เครื่อง 

ลักษณะท่ัวไป 

- ตัวเครื่องทําด�วยทองเหลืองชุบเงินหรือ
- ปากเปUา(Mouth Piece

ลักษณะเฉพาะ 

- ระดับเสียง Eb(อีแฟลต
- คุณภาพเสียงได�มาตรฐาน 

คล�องตัวในการใช�งาน 
- กระเด่ืองนิ้วเป5นโลหะหรือทองเหลืองชุบเงิน

และมีกระเด่ืองนิ้ว F# 
- สปริงและแหนบสามารถบังคับกระเด่ืองได�อย�างคล�องตัวทุกจุด
- คุณภาพของเสียงกังวาน ไม�เพ้ียน มีความคล�องตัวในการใช�งาน
- สายคล�องคอ 1 เส�น 
- ครีมหล�อลื่นข�อต�อ 
- น้ํามันหล�อลื่น (Key Oil
- อุปกรณ#ทําความสะอาดเครื่อง
- พร�อมกล�องบรรจุตัวเครื่องโดยเฉพาะท่ีมีคุณภาพดี ภายในบุด�วยกํามะหยี่มีหูหิ้วและกุญแจลWอก
- มีลิ้นอัลโตแซกโซโฟน 

การบรรจุหีบห#อ 

- บรรจุหีบห�อสําเร็จ ตามมาตรฐานจากประเทศผู�ผลิต

วิธีการผลิต 

- เป5นผลิตภัณฑ#สําเร็จรูปจากโรงงานผู�ผลิตจากปร

 

 

ผู�เสนอราคาจะต�องนําสินค�าจํานวน 1 เครื่อง มาแสดงให�คณะกรรมการฯ ตรวจสอบในวัน

อัลโตแซกโซโฟน  (Alto Saxophone) 

งทําด�วยทองเหลืองชุบเงินหรือเคลือบแลคเกอร# 
Mouth Piece) ทําด�วยไฟเบอร#หรือโลหะ 

อีแฟลต) 
คุณภาพเสียงได�มาตรฐาน A = 440 HZ ส�วนประกอบต�างๆ มีความสมบูรณ#แบบและมีความ
คล�องตัวในการใช�งาน  

หรือทองเหลืองชุบเงิน ฝานวมสามารถเปVด-ปVดได�แนบสนิททุกช�องเสียง 
F# (เอฟชาร#ป)  

สปริงและแหนบสามารถบังคับกระเด่ืองได�อย�างคล�องตัวทุกจุด 
คุณภาพของเสียงกังวาน ไม�เพ้ียน มีความคล�องตัวในการใช�งาน 

Key Oil) 
อุปกรณ#ทําความสะอาดเครื่อง 
พร�อมกล�องบรรจุตัวเครื่องโดยเฉพาะท่ีมีคุณภาพดี ภายในบุด�วยกํามะหยี่มีหูหิ้วและกุญแจลWอก
มีลิ้นอัลโตแซกโซโฟน 1 กล�อง 

บรรจุหีบห�อสําเร็จ ตามมาตรฐานจากประเทศผู�ผลิต 

เป5นผลิตภัณฑ#สําเร็จรูปจากโรงงานผู�ผลิตจากประเทศผู�ผลิต 

เครื่อง มาแสดงให�คณะกรรมการฯ ตรวจสอบในวันเปVด

ส�วนประกอบต�างๆ มีความสมบูรณ#แบบและมีความ

ปVดได�แนบสนิททุกช�องเสียง 

พร�อมกล�องบรรจุตัวเครื่องโดยเฉพาะท่ีมีคุณภาพดี ภายในบุด�วยกํามะหยี่มีหูหิ้วและกุญแจลWอก 



การรับรองคุณภาพ 

- สินค�าได�รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
มาตรฐาน ISO 

- พร�อมใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทฯกําหนดระยะเวลารับประกัน 
ขายอย�างต�อเนื่อง 

- ผู�เสนอราคาต�องมีหนังสือแต�งต้ัง รับรองการเป5นตัวแทนจําหน�ายโดยตรงจากบริษัทผู�นําเข�าอย�าง
ถูกต�อง 

- มีศูนย#บริการของผลิตภัณฑ#โดยตรงต้ังอยู�ในประเทศไทย
- ผู�เสนอราคาจะต�องนําสินค�าจํานวน 

ซองสอบราคา 

8.ช่ือส่ิงอุปกรณ�   เทนเนอร�โซโฟน  

หน#วยนับ เครื่อง 

ลักษณะท่ัวไป 

- ตัวเครื่องทําด�วยทองเหลืองชุบเงินหรือเคลือบแลคเกอร#
- ปากเปUา(Mouth Piece

ลักษณะเฉพาะ 

- ระดับเสียง Bb (บีแฟลต
- คุณภาพเสียงได�มาตรฐาน 

คล�องตัวในการใช�งาน 
- กระเด่ืองนิ้วเป5นโลหะหรือทองเหลืองชุบเงิน ฝานวมสามารถเปVด

และมีกระเด่ืองนิ้ว F# 
- สปริงและแหนบสามารถบังคับกระเด่ืองได�อย�างคล�องตัวทุกจุด
- คุณภาพของเสียงกังวาน ไม�เพ้ียน มีความคล�องตัวในการใช�งาน
- สายคล�องคอ 1 เส�น 
- ครีมหล�อลื่นข�อต�อ 
- น้ํามันหล�อลื่น (Key Oil
- อุปกรณ#ทําความสะอาดเครื่อง
- พร�อมกล�องบรรจุตัวเครื่องโดยเฉพาะท่ีมีคุณภาพดี ภายในบุด�วยกํามะหยี่มีหูหิ้วและกุญแจลWอก
- มีลิ้นเทนเนอร#แซกโซโฟน 

 

สินค�าได�รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO พร�อมสําเนาหนังสือรับรองสินค�าท่ีได�รับ

พร�อมใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทฯกําหนดระยะเวลารับประกัน 1 ปjและการบริการหลังการ

ผู�เสนอราคาต�องมีหนังสือแต�งต้ัง รับรองการเป5นตัวแทนจําหน�ายโดยตรงจากบริษัทผู�นําเข�าอย�าง

มีศูนย#บริการของผลิตภัณฑ#โดยตรงต้ังอยู�ในประเทศไทย 
ผู�เสนอราคาจะต�องนําสินค�าจํานวน 1 เครื่อง มาแสดงให�คณะกรรมการฯ ตรวจสอบในวัน

เทนเนอร�โซโฟน  (Tenor Saxophone) 

ตัวเครื่องทําด�วยทองเหลืองชุบเงินหรือเคลือบแลคเกอร# 
Mouth Piece) ทําด�วยไฟเบอร#หรือโลหะ 

บีแฟลต) 
คุณภาพเสียงได�มาตรฐาน A = 440 HZ ส�วนประกอบต�างๆ มีความสมบูรณ#แบบและมีความ
คล�องตัวในการใช�งาน  
กระเด่ืองนิ้วเป5นโลหะหรือทองเหลืองชุบเงิน ฝานวมสามารถเปVด-ปVดได�แนบสนิททุกช�องเสียง 

F# (เอฟชาร#ป) 
สปริงและแหนบสามารถบังคับกระเด่ืองได�อย�างคล�องตัวทุกจุด 
คุณภาพของเสียงกังวาน ไม�เพ้ียน มีความคล�องตัวในการใช�งาน 

Key Oil) 
อุปกรณ#ทําความสะอาดเครื่อง 
พร�อมกล�องบรรจุตัวเครื่องโดยเฉพาะท่ีมีคุณภาพดี ภายในบุด�วยกํามะหยี่มีหูหิ้วและกุญแจลWอก
มีลิ้นเทนเนอร#แซกโซโฟน 1 กล�อง 

พร�อมสําเนาหนังสือรับรองสินค�าท่ีได�รับ

ปjและการบริการหลังการ

ผู�เสนอราคาต�องมีหนังสือแต�งต้ัง รับรองการเป5นตัวแทนจําหน�ายโดยตรงจากบริษัทผู�นําเข�าอย�าง

เครื่อง มาแสดงให�คณะกรรมการฯ ตรวจสอบในวันเปVด

ส�วนประกอบต�างๆ มีความสมบูรณ#แบบและมีความ

ปVดได�แนบสนิททุกช�องเสียง 

พร�อมกล�องบรรจุตัวเครื่องโดยเฉพาะท่ีมีคุณภาพดี ภายในบุด�วยกํามะหยี่มีหูหิ้วและกุญแจลWอก 



การบรรจุหีบห#อ 

- บรรจุหีบห�อสําเร็จ ตามมาตรฐานจากประเทศผู�ผลิต

วิธีการผลิต 

- เป5นผลิตภัณฑ#สําเร็จรูปจากโรงงานผู�ผลิตจากประเทศผู�ผลิต

การรับรองคุณภาพ 

- สินค�าได�รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
มาตรฐาน ISO 

- พร�อมใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทฯกําหนดระยะเวลารับประกัน 
ขายอย�างต�อเนื่อง 

- ผู�เสนอราคาต�องมีหนังสือแต�งต้ัง 
ถูกต�อง 

- มีศูนย#บริการของผลิตภัณฑ#โดยตรงต้ังอยู�ในประเทศไทย
- ผู�เสนอราคาจะต�องนําสินค�าจํานวน 

ซองสอบราคา 

บรรจุหีบห�อสําเร็จ ตามมาตรฐานจากประเทศผู�ผลิต 

ผลิตภัณฑ#สําเร็จรูปจากโรงงานผู�ผลิตจากประเทศผู�ผลิต 

สินค�าได�รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO พร�อมสําเนาหนังสือรับรองสินค�าท่ีได�รับ

พร�อมใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทฯกําหนดระยะเวลารับประกัน 1 ปjและการบริการหลังการ

ผู�เสนอราคาต�องมีหนังสือแต�งต้ัง รับรองการเป5นตัวแทนจําหน�ายโดยตรงจากบริษัทผู�นําเข�าอย�าง

มีศูนย#บริการของผลิตภัณฑ#โดยตรงต้ังอยู�ในประเทศไทย 
ผู�เสนอราคาจะต�องนําสินค�าจํานวน 1 เครื่อง มาแสดงให�คณะกรรมการฯ ตรวจสอบในวัน

พร�อมสําเนาหนังสือรับรองสินค�าท่ีได�รับ

ปjและการบริการหลังการ

รับรองการเป5นตัวแทนจําหน�ายโดยตรงจากบริษัทผู�นําเข�าอย�าง

เครื่อง มาแสดงให�คณะกรรมการฯ ตรวจสอบในวันเปVด


