
แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างประจ าเดือนพฤศจิกายน 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ล าดับ

ที ่
งานจัดซื้อหรือจัดจ๎าง วงเงิน   

จัดซื้อ/ 
จัดจ๎าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ๎าง 

รายชื่อผู๎เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู๎ได๎รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข๎อตกลงในการซื้อ

หรือจ๎าง 

1 จ๎างปรับปรุงห๎องน้ า ชั้น 1-2 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

889,000
.00 

884,000
.00 

 

สอบราคา 1. หจก. แบล็ค วอเตอร์ พรอปเพอร์ตี ราคา 
907,983.00 บาท 
2. หจก. แกํนไม๎ กํอสร๎าง ราคา 
813,000.00 บาท 
3. หจก. เอ็นทีเอ็น เจริญกรุ๏ป 2012 ราคา 
884,000.00 บาท 
4. บริษัท เจ เอ็น เอส โปรดักส์ชั่น จ ากัด 
ราคา 743,000.00 บาท 
5. บริษัท โอห์ม แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด ราคา 
819,990.00 บาท  
6. หจก. เอส.เอ็น.แฟมิลี่ ราคา 834,000.00 
บาท 

หจก. แกํนไม๎ กํอสร๎าง 
ราคา 813,000.00 
บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 
(เนื่องจาก
บริษัท เจ เอ็น 
เอส โปรดักส์
ชั่น จ ากัด ไมํได๎
แนบส าเนาใบ
ทะเบียน
ภาษีมูลคําเพิ่ม) 

เลขที่สัญญา จ.15/2559  
ลงวันที่ 22 ธนัวาคม 
2558 
 

2 ซื้อเครื่องตรวจข๎อสอบ และ
วิเคราะห์ข๎อสอบ ต าบลนครปฐม 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม จ านวน 1 เครื่อง 

300,000.
00 

278,200.
00 

ตกลงราคา 1. บริษัท ไอ.อี.อินสทรูเมนท์ จ ากัด ราคา 
299,291.00 บาท 
2. บริษัท แวค รี เสิร์ช จ ากัด ราคา 
280,000.00 บาท และบริษัทฯยินดีลดราคา
เหลือ 278,200.00 บาท 

บริษัท แวค รี เสิร์ช 
จ ากัด ราคา 
278,200.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาค่ าสุด 

เลขที่สัญญา ซ.16/2559  
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2558 
 

 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างประจ าเดือนพฤศจิกายน 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ล าดับ

ที ่
งานจัดซื้อหรือจัดจ๎าง วงเงิน   

จัดซื้อ/ 
จัดจ๎าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ๎าง 

รายชื่อผู๎เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู๎ได๎รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข๎อตกลงในการซื้อ

หรือจ๎าง 

3 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 5 
รายการ 

395,000
.00 

395,000
.00 

ตกลงราคา 1. บริษัท เมดิก ไลฟ์ จ ากัด เสนอราคา 
จ านวน 3 รายการ 267,500.00 บาท 
2. ร๎าน ช.การชําง เสนอราคา จ านวน 1 
รายการ ราคา 68,250.00 บาท 
 

1. บริษัท เมดิก ไลฟ์ 
จ ากัด  
รายการที่ 1 กระดาน
รองหลังส าหรับ
เคลื่อนย๎ายผู๎บาดเจ็บ
ชนิดยาว ราคา 
85,000.00 บาท 
รายการที่ 5 เผือกดาม
แขนและขาชนิด
สุญญากาศ ราคา 
112,500.00 บาท 
2. ร๎าน ช.การชําง 
รายการที่ 3 โต๏ะสแตน
เลส 2 ชั้นมีล๎อ ราคา 
68,250.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข  

เลขที่สัญญา ซ.15/2559  
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 

2558 (บจก.เมดิก ไลฟ์) 
 
เลขที่สัญญา ซ.14/2559  
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2558 (ร๎าน ช.การชําง) 
 

4 ซื้อและอนุญาตให๎ใช๎สิทธิ์
โปรแกรมส าเร็จรูปทางด๎านการ
จัดการโลจิสติกส์ ระยะเวลา 1 ปี 
จ านวน 2 รายการ 

181,900
.00 

181,900
.00 

ตกลงราคา ไมํมีผู๎มายื่นซองเสนอราคา ยกเลิกประกาศ ยกเลิก
ประกาศ 

- 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างประจ าเดือนพฤศจิกายน 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ล าดับ

ที ่
งานจัดซื้อหรือจัดจ๎าง วงเงิน   

จัดซื้อ/ 
จัดจ๎าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ๎าง 

รายชื่อผู๎เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู๎ได๎รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข๎อตกลงในการซื้อ

หรือจ๎าง 

5 ซื้อและอนุญาตให๎ใช๎สิทธิชุด
ข๎อสอบ Microsoft office 
Specialist จ านวน 500 ชุด 

321,000
.00 

321,000
.00 

ตกลงราคา บริษัท เออาร์ไอที จ ากัด ราคา 321,000.00 
บาท 
 

บริษัท เออาร์ไอที 
จ ากัด ราคา 
321,000.00 บาท 
 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

เลขที่สัญญา ซ.21/2559  
ลงวันที่ 4 ธนัวาคม 
2558 

6 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดซีเอ็นซี 
พลาสมํา ขนาด 5x10 ฟุต ต าบล
นครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม จ านวน 3 
เครื่อง (ครั้งที่ 2) 

660,000
.00 

660,000
.00 

สอบราคา บริษัท ที.ซี.เวลดิ้ง ออโตเมชั่น จ ากัด ยกเลิกประกาศ ผู๎เสนอราคา
เสนอรายการ
เอกสาร
คุณลักษณะ
เฉพาะของ
ครุภัณฑ์
ดังกลําวไมํ
ครบถ๎วนตาม
ข๎อก าหนด 

- 

7 ซื้อชุดเรียนรู๎การป้องกันสัญญาณ
รบกวนคลื่นความถี่วิทยุในอากาศ
แบบพาสซีฟ ต าบลนครปฐม 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม จ านวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 

1,600,0
00.00 

1,600,0
00.00  

สอบราคา บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จ ากัด ราคา 
1,600,000.00 บาท 

ยกเลิกประกาศ ผู๎เสนอราคา
เสนอ
รายละเอียด
คุณลักษณะไมํ
ครบถ๎วนและไมํ
ถูกต๎องตาม
ข๎อก าหนด 

- 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างประจ าเดือนพฤศจิกายน 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ล าดับ

ที ่
งานจัดซื้อหรือจัดจ๎าง วงเงิน   

จัดซื้อ/ 
จัดจ๎าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ๎าง 

รายชื่อผู๎เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู๎ได๎รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข๎อตกลงในการซื้อ

หรือจ๎าง 

8 ซื้อครุภัณฑ์ระบบประชาสัมพันธ์
ภายในมหาวิทยาลัยผํานจอทีวี
พร๎อมติดตั้ง จ านวน 1 ระบบ 

1,987,2
74.00 

1,987,5
50.00 

สอบราคา 1. บริษัท เอ็กเปิร์ท อินเตอร์เทรดดิ้ง จ ากัด 
ราคา 1,987,000.00 บาท 
2. บริษัท จอมบึงคอมพิวเตอร์ จ ากัด ราคา 
1,985,000.00 บาท 
 

ยกเลิกประกาศ ผู๎เสนอราคา
เสนอ
รายละเอียด
คุณลักษณะไมํ
ครบถ๎วนและไมํ

ถูกต๎องตาม
ข๎อก าหนด 

- 

9 ซื้อเครื่องทดสอบวัสดุ
อเนกประสงค์ (Universal 
Testing Machine) 

3,000,0
00.00 

3,000,0
00.00 

ประกวด
ราคา 

1. ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ซี.บี.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง 
ราคา 2,990,900.00 บาท 
2. บริษัท เบสท์ อินสตรูเมนท์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด ราคา 2,996,200.00 บาท 

ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ซี.บี.
เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง ราคา 
2,990,900.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา ซ.17/2559  
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2558 

10 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จ านวน 
6 รายการ 

3,015,7
00.00 

3,015,0
00.00 

ประกวด
ราคา 

ไมํมีผู๎มาเสนอราคา ยกเลิกประกาศ ยกเลิกประกาศ - 

 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างประจ าเดือนพฤศจิกายน 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ล าดับ

ที ่
งานจัดซื้อหรือจัดจ๎าง วงเงิน   

จัดซื้อ/ 
จัดจ๎าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ๎าง 

รายชื่อผู๎เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู๎ได๎รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข๎อตกลงในการซื้อ

หรือจ๎าง 

11 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 19 
รายการ 

6,759,8
00.00 

6,757,8
25.00 

ประกวด
ราคา 

1. บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด เสนอราคาจ านวน 16 
รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,556,425.00 บาท 
2. บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
เสนอราคาจ านวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
385,000.00 บาท 
3. บริษัท แอ็ดวานซ์ แล็บ เทรดดิ้ง จ ากัด 
เสนอราคาจ านวน 15 รายการ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 6,530,103.00 บาท 

บจก. เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 
จ านวน 15 รายการ 
ดังนี ้
รายการที่ 1 ตู๎ปลอดเชื้อ 
ราคา 447,260.00 บาท 
รายการที่ 2 เครื่องวัด
ปริมาณสารพันธุกรรม 
ราคา 447,260.00 บาท 
รายการที่ 3 เคร่ืองวัดคํา
การดูดกลืนแสง ราคา 
267,500  บาท 
รายการที่ 4 เครื่องนึ่งฆํา
เชื้อความจุ  50  ลิตร 
ราคา 228,980  บาท 
รายการที่ 5 เครื่องเขยํา
สารละลาย ราคา 
189,390  บาท 
รายการที่ 6 ตู๎เพาะเชื้อ 
ราคา 87,740  บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 

เลขที่สัญญา ซ.18/2559  
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2558  
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างประจ าเดือนพฤศจิกายน 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ล าดับ

ที ่
งานจัดซื้อหรือจัดจ๎าง วงเงิน   

จัดซื้อ/ 
จัดจ๎าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ๎าง 

รายชื่อผู๎เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู๎ได๎รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข๎อตกลงในการซื้อ

หรือจ๎าง 

      รายการที่ 7 เครื่องวัด
ความเป็นกรด - ดําง  
แบบตั้งโต๏ะ ราคา 
39,590 บาท 
รายการที่ 8 เครื่องชั่ง
ดิจิตอล ราคา 32,100
บาท 
รายการที่ 9 เครื่องปั่น
เหวี่ยงสารตกตะกอน 
ราคา 54,570 บาท 
รายการที่ 14 เครื่องอําน
ปฏิกิริยาไมโครเพลท 
ราคา 698,710 บาท 
รายการที่ 15 ตู๎ปลอด
เชื้อแบบคลาส  II ราคา 
447,260 บาท 
รายการที่ 16 เครื่อง
ระเหยสารแบบหมุน
พร๎อมอุปกรณ ์ราคา 
403,390 บาท 

  



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างประจ าเดือนพฤศจิกายน 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ล าดับ

ที ่
งานจัดซื้อหรือจัดจ๎าง วงเงิน   

จัดซื้อ/ 
จัดจ๎าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ๎าง 

รายชื่อผู๎เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู๎ได๎รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข๎อตกลงในการซื้อ

หรือจ๎าง 

      รายการที่ 17 เครื่องนึ่ง
ฆําเชื้อ ราคา 283,550
บาท 
รายการที่ 18 เครื่อง
วิเคราะห์หาปริมาณ
ไนโตรเจน/โปรตีน ราคา 
987,610 บาท 

  

12 ซื้อแผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์
แมํขําย ชนิด Blade ส าหรับตู๎ 
Enclosure/Chassis พร๎อม
อุปกรณ์จัดเก็บข๎อมูล 

4,000,0
00.00 

3,999,9
27.50 

ประกวด
ราคา 

1. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเน็ตเวิร์ค ซิส
เต็ม จ ากัด ราคา 3,959,000.00 บาท 
2. บริษัท รูธ วิคเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคา 3,980,400.00 บาท 

บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล
เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม ราคา 
3,959,000.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา ซ.19/2559  
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2558  

 

13 ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข๎อมูลกล๎อง
วงจรปิด  

3,000,0
00.00 

2,997,0
70.00 

ประกวด
ราคา 

1. บริษัท เอ็นแทมป์ จ ากัด ราคา 
1,866,722.00 บาท 
2. หจก. โซแลน คอมพิวเตอร์ ราคา 
2,985,300.00 บาท 
3. บจก. พีแอนด์ดับบลิว โซโลชั่น 
เทคโนโลยี ราคา 2,996,000.00 บาท 

ยกเลิกประกาศ เนื่องจากไมํมีผู๎
ผํานการ
พิจารณา 

- 

 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างประจ าเดือนพฤศจิกายน 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ล าดับ

ที ่
งานจัดซื้อหรือจัดจ๎าง วงเงิน   

จัดซื้อ/ 
จัดจ๎าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ๎าง 

รายชื่อผู๎เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู๎ได๎รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข๎อตกลงในการซื้อ

หรือจ๎าง 

14 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 
3 รายการ 

4,594,0
00.00 

4,414,0
00.00 

ประกวด
ราคา 

บริษัท จอมบึงคอมพิวเตอร์ จ ากัด  
ราคา 4,515,778.00 บาท 
 

บริษัท จอมบึง
คอมพิวเตอร์ จ ากัด 

เฉพาะรายการที่ 1 
เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 ราคา 
1,618,158.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข สํวน
รายการที่ 2 
และรายการที่ 
3 เสนอ
รายละเอียด
คุณลักษณะไมํ
ถูกต๎องตาม
ข๎อก าหนด 

เลขที่สัญญา ซ.20/2559  
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2558  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างประจ าเดือนพฤศจิกายน 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ล าดับ

ที ่
งานจัดซื้อหรือจัดจ๎าง วงเงิน   

จัดซื้อ/ 
จัดจ๎าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ๎าง 

รายชื่อผู๎เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู๎ได๎รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข๎อตกลงในการซื้อ

หรือจ๎าง 

15 ซื้อครุภัณฑ์คําใช๎จํายโครงการ
สํงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
โดยการจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ 
รายการพ้ืนยางสนาม
วอลเลย์บอล 

1,900,0
00.00 

1,776,6
00.00 

สอบราคา 1. บริษัท บลูเคอร์ จ ากัด ราคา 
1,239,000.00 บาท 
2. หจก. ซู.จี.น.ี 2008 ราคา 1,770,000.00 
บาท 
3. บริษัท วี วํา ซันสปอร์ต จ ากัด ราคา 
1,660,000.00 บาท 

บริษัท วี วํา ซันสปอร์ต 
จ ากัด ราคา 
1,660,000.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไข 
เนื่องจาก 
บริษัท บลูเคอร ์
จ ากัด ไมํได๎ระบุ
ความกว๎างและ
ความยาวที่
ชัดเจนในข๎อ 2 
และ 3 

เลขที่สัญญา ซ.52/2559  
ลงวันที่ 31 มีนาคม 
2559 
 

16 ซื้อครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว 
จ านวน 6 รายการ 

676,133
.00 

525,263
.00 

 

สอบราคา 1. หจก. ที.ดี.เอ็นจิเนียร์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง 
ราคา 506,752.00 บาทและห๎างฯยินดีลด
ราคาเหลือ 486,893.00 บาท 
2. บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากัด 
(มหาชน) ราคา 511,200.00 บาท 

หจก. ที.ดี.เอ็นจิเนียร์ 
แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง 
ราคา 486,893.00 
บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา ซ.26/2559  
ลงวันที่ 23 ธนัวาคม 
2558 
 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างประจ าเดือนพฤศจิกายน 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ล าดับ

ที ่
งานจัดซื้อหรือจัดจ๎าง วงเงิน   

จัดซื้อ/ 
จัดจ๎าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ๎าง 

รายชื่อผู๎เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู๎ได๎รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข๎อตกลงในการซื้อ

หรือจ๎าง 

17 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดซีเอ็นซี 
พลาสมํา ขนาด 5x10 ฟุต 
จ านวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 3) 

660,000
.00 

660,000
.00 

 

สอบราคา 1. บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จ ากัด 
ราคา 650,988.00 บาท 
2. บริษัท ที.ซี.เวลดิ้ง ออโตเมชั่น จ ากัด 
ราคา 657,000.00 บาท 

บริษัท มิตรเจริญเคเบิล
เวอร์คส์ จ ากัด ราคา 
650,988.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา ซ.22/2559  
ลงวันที่ 16 ธนัวาคม 
2558 
 

18 ซื้อเครื่องตัดตํอวีดีโอแบบ
กระเป๋าหิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 
(ครั้งที่ 2) 

800,000
.00 

795,545
.00 

 

สอบราคา 1. บริษัท อิน-มีเดีย ออดิโอ จ ากัด  
ราคา 795,000.00 บาท 
2. บริษัท นัมเบอร์วัน คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส 
จ ากัด ราคา 799,000.00 บาท 

บริษัท อิน-มีเดีย 
ออดิโอ จ ากัด  
ราคา 795,000.00 
บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต๎องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา ซ.23/2559  
ลงวันที่ 21 ธนัวาคม 
2558 
 

 


