
 

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑดนตรี จำนวน ๒๕ รายการ ดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

--------------------------------------------------------------------  

               ตามประกาศ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เร่ือง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑดนตรี จำนวน ๒๕ 

รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) เลขที ่๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ น้ัน 

               ๑. กลองแขก ไมชิงชัน คัดพิเศษ จำนวน ๒ คู ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ไดแก บริษัท กูด ดีด   

ซัพพลาย แอนด เซอรวิส จำกัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๕๙,๔๐๐.๐๐ บาท (หาหมื่นเกาพันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

               ๒. กลองตะโพนพรอมขา จำนวน ๑ ชุด ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ไดแก บริษัท กูด ดีด ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส จำกัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นแปดพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

               ๓. กลองตะโพนพรอมขาประกอบไมพุด จำนวน ๑ ชุด ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ไดแก บริษัท 

กูด ดีด ซัพพลาย แอนด เซอรวิส จำกัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๔๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

               ๔. กลองตุก ชุด ๓ ใบ จำนวน ๒ ชุด ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ไดแก รานสังคีตภิรมย โดย

นางสาว รติกร สุขเจริญ (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เปนเงินทั้งสิ้น ๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สอง

หมื่นหกพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

               ๕. กลองทัด จำนวน ๒ คู ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ไดแก บริษัท กูด ดีด ซัพพลาย แอนด 

เซอรวิส จำกัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

 

 



                                                              -๒- 

               ๖. กลองยาวอีสานพรอมเคร่ืองประกอบจังหวะ ชุดใหญ ประกอบดวย กลองยาว ๑๒ ใบ กลองตุม ๒ ใบ 

ฉาบใหญ ๒ คู ฉาบเล็ก ๒ คู โหมง ๑ ใบ ฉิ่ง ๑ คู จำนวน ๑ ชดุ ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ไดแก บริษัท กูด 

ดีด ซัพพลาย แอนด เซอรวิส จำกัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหน่ึงพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

               ๗. กลองสองหนา จำนวน ๒ ใบ ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ไดแก รานสังคีตภิรมย โดยนางสาว รติ

กร สุขเจริญ (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เปนเงินทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นหกพัน

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

               ๘. ขมิคางหมู ไมชิงชัน จำนวน ๒ ตัว ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ไดแก รานสังคีตภิรมย โดย

นางสาว รติกร สุขเจริญ (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เปนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สอง

หมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

               ๙. เคร่ืองดนตรีอีสาน จำนวน ๑ วง ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ไดแก บริษัท กูด ดีด ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส จำกัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๑๒๓,๓๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นสามพันสามรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คา

จดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

               ๑๐. ฆองมุสลมิพรอมขาต้ังแกะลายแบบน่ังตี จำนวน ๑ ชุด ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา 

ไดแก บริษัท กูด ดีด ซัพพลาย แอนด เซอรวิส จำกัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด 

เปนเงินทั้งสิ้น ๑๖,๒๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นหกพันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

               ๑๑. ฆองวงเลก็มโหรี ไมชิงชัน จำนวน ๑ วง ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ไดแก รานสังคีตภิรมย 

โดยนางสาว รติกร สุขเจริญ (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

               ๑๒. ฆองวงใหญมโหรี ไมชิงชัน จำนวน ๑ วง ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ไดแก รานสังคีตภิรมย 

โดยนางสาว รติกร สุขเจริญ (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

               ๑๓. ฉาบ Ingriss ขนาด ๒๐ น้ิว พรอมขาต้ัง ไมตีและกระเปา จำนวน ๒ ชุด ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอ

ราคา ไดแก บริษัท กูด ดีด ซัพพลาย แอนด เซอรวิส จำกัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา

ต่ำสุด เปนเงินทั้งสิ้น ๑๒,๑๕๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นสองพันหน่ึงรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน 

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 



                                                             -๓- 

               ๑๔. ซอเออหู จำนวน ๒ คัน ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ไดแก รานสังคีตภิรมย โดยนางสาว รติกร 

สุขเจริญ (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เปนเงินทั้งสิ้น ๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

               ๑๕. ตะโพนไทยเทาธรรมดา จำนวน ๒ ลูก ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ไดแก บริษัท กูด ดีด     

ซัพพลาย แอนด เซอรวิส จำกัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๑๔,๔๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นสี่พันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

               ๑๖. ทับโนรา จำนวน ๑ คู ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ไดแก รานสังคีตภิรมย โดยนางสาว รติกร 

สุขเจริญ (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หาพันหารอยบาทถวน) 

รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

               ๑๗. โทนรำมะนา เบญจรงค จำนวน ๑ คู ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ไดแก บริษัท กูด ดีด       

ซัพพลาย แอนด เซอรวิส จำกัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๑๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นสามพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

               ๑๘. ปกลางไมชิงชันประกอบเรซิ่น จำนวน ๑ อัน ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ไดแก หางหุนสวน

จำกัด พี เค มิวสิค เฮาส (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หาพัน

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

               ๑๙. ปชวาไมชิงชันประกอบเรซิ่น จำนวน ๑ อัน ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ไดแก หางหุนสวน

จำกัด พี เค มิวสิค เฮาส (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หาพัน

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

               ๒๐. ปนอกต่ำไมชิงชันประกอบเรซิ่น จำนวน ๑ อัน ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ไดแก หางหุนสวน

จำกัด พี เค มิวสิค เฮาส (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หาพัน

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

               ๒๑. ปนอกไมชิงชันประกอบเรซิ่น จำนวน ๑ อัน ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ไดแก หางหุนสวน

จำกัด พี เค มิวสิค เฮาส (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หาพัน

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

               ๒๒. ระฆังราวสีเงิน พรอมขาต้ังและกระเปา จำนวน ๒ ชุด ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา 

ไดแก บริษัท กูด ดีด ซัพพลาย แอนด เซอรวิส จำกัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด 

เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๘๕๐.๐๐ บาท (หาพันแปดรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 



                                                          -๔- 

               ๒๓. ระนาดทุมมโหรี ไมชิงชัน จำนวน ๑ ชุด ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ไดแก รานสังคีตภิรมย 

โดยนางสาว รติกร สุขเจริญ (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

               ๒๔. ระนาดเอกมโหรี ไมชิงชัน จำนวน ๑ ชุด ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ไดแก รานสังคีตภิรมย 

โดยนางสาว รติกร สุขเจริญ (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

               ๒๕. วงปพาทยมอญเคร่ืองคู ประกอบ ไมพุด จำนวน ๑ วง ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา 

ไดแก บริษัท กูด ดีด ซัพพลาย แอนด เซอรวิส จำกัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด 

เปนเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหาหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
    

    

  

(นายศิวพงศ กั้งสกุล) 

ผูอำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  
 

 


