สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วันที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
(รายการค่าครุภณ
ั ฑ์)
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง

1.

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ชุดเตรียมปฏิบตั ิการทางชีววิทยา
ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
666,500
ประมวลผลแบบที่1 ตาบลเกาะแก้ว
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

995,000

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก
โปรดักส์ จากัด

เป็นผู้เสนอราคา
รายต่าสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อ/จ้าง
สญ14/2561
7 ธันวาคม 60

เป็นผู้เสนอราคา
รายต่าสุด

สญ04/2561
13 พฤศจิกายน 60

3.

เครื่องวัดคลื่นความถี่ spectrum
analyzer ตาบลเกาะแก้ว อาเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

987,000

995,000

บริษัท แพน ไดแด็กติก
จากัด

เป็นผู้เสนอราคา
รายต่าสุด

สญ05/2561
16 พฤศจิกายน 60

4.

ชุดตู้อบทางชีววิทยา ตาบลเกาะแก้ว 830,000
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

850,000

บริษัท เดอะไซเอนซ์ แอนด์
เอ็ดดูเคชั่นแนล จากัด

เป็นผู้เสนอราคา
รายต่าสุด

สญ06/2561
5 พฤศจิกายน 60

5.

ชุดประกอบห้องเตรียมการสอนและ 595,000
งานวิจัย ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชุดครุภณ
ั ฑ์ห้องปฏิบตั ิการทาง
988,000
วิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการทางสัตว

600,000

บริษัท เดอะไซเอนซ์ แอนด์
เอ็ดดูเคชั่นแนล จากัด

เป็นผู้เสนอราคา
รายต่าสุด

สญ09/2561
15 พฤศจิกายน 60

บริษัท เดอะไซเอนซ์ แอนด์
เอ็ดดูเคชั่นแนล จากัด

เป็นผู้เสนอราคา
รายต่าสุด

สญ07/2561
15 พฤศจิกายน 60

2.

6.

วงเงินที่จะซื้อ/
จ้าง
(บาท)
994,000

682,000

995,000

บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก
โปรดักส์ จากัด

1.ห้างหุ้นส่วนจากัด ทีปกร
บริษัท ไอทีทูเดย์ จากัด
2014
2.ห้างหุ้นส่วนจากัด เฟิร์ส เอ็ด
ดูเคชั่น
3.บริษัท ไอที ทูเดย์ จากัด

ประกวดราคา
1.บริษัท อาร์.เอส. เพาเวอร์
อิเล็กทรอนิกส์ (e- เทคโนโลยี่ส์ จากัด
bidding)
2.บริษัท แพน ไดแด็กติก
จากัด
ประกวดราคา
1.บริษัท เดอะไซเอนซ์ แอนด์
อิเล็กทรอนิกส์ (e- เอ็ดดูเคชั่นแนล จากัด
bidding)
2.โปรออพติค
3.บริษัท เคเอสพี อีสาน จากัด
ประกวดราคา
1.บริษัท เดอะไซเอนซ์ แอนด์
อิเล็กทรอนิกส์ (e- เอ็ดดูเคชั่นแนล จากัด
bidding)
2.โปรออพติค
ประกวดราคา
1.บริษัท เดอะไซเอนซ์ แอนด์
อิเล็กทรอนิกส์ (e- เอ็ดดูเคชั่นแนล จากัด

7.

ศาสตร์ ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
กล้องโทรทัศน์ชนิดผสม
ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด

bidding)
898,800

900,000

ชุดครุภณ
ั ฑ์ห้องปฏิบตั ิการทาง
988,000
วิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการทางฟิสิกส์
ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
ชุดประชุมระบบดิจติ อล ตาบลเกาะ 680,000
แก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

995,000

10.

ชุดแปรรูปเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์
ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด

1,920,650

1,950,000

11.

เครื่องถ่ายเอกสารประจาสานักงาน
ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด

575,000

600,000

12.

ชุดปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร์ตาบล 986,000
เกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
โต๊ะพับอเนกประสงค์ ตาบลเกาะ
490,000
แก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

991,800

8.

9.

13.

691,000

750,000

2.บริษัท นิวแลบ เทคโนโลยี
จากัด
ประกวดราคา
1.บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก
อิเล็กทรอนิกส์ (e- โปรดักส์ จากัด
bidding)
2.นางสาว สุพรรณษา พัฒน์
พินิจกุล

บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก
โปรดักส์ จากัด

เป็นผู้เสนอราคา
รายต่าสุด

สญ10/2560
23 พฤศจิกายน 60

ประกวดราคา
1.บริษัท เดอะไซเอนซ์ แอนด์
อิเล็กทรอนิกส์ (e- เอ็ดดูเคชั่นแนล จากัด
bidding)
2.บริษทั นิวแลบ เทคโนโลยี
จากัด
ประกวดราคา
1.บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์
อิเล็กทรอนิกส์ (e- ปอเรชั่น จากัด
bidding)
2.บริษัท ยู.เอวีไอที จากัด

บริษัท เดอะไซเอนซ์ แอนด์
เอ็ดดูเคชั่นแนล จากัด

เป็นผู้เสนอราคา
รายต่าสุด

สญ08/2561
15 พฤศจิกายน 60

บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์
ปอเรชั่น จากัด

เป็นผู้เสนอราคา
รายต่าสุด

สญ02/2561
6 พฤศจิกายน 60

ประกวดราคา
1.บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก
อิเล็กทรอนิกส์ (e- โปรดักส์ จากัด
bidding)
2.บริษัท ไทย ท็อป โก
ลบอล จากัด
3.ห้างหุ้นส่วนจากัด ดีทรัพย์
รุ่งเรืองร้อยเอ็ด
ประกวดราคา
1.บริษัท ซิสเตอร์ แอค จากัด
อิเล็กทรอนิกส์ (e- 2.ห้างหุ้นส่วนจากัด เฟิร์ส เอ็ด
bidding)
ดูเคชั่น
3.บริษัท ไอที ทูเดย์ จากัด
ประกวดราคา
1.บริษัท ไอ-แซฟ คอร์
อิเล็กทรอนิกส์ (e- ปอเรชั่น จากัด
bidding)
ประกวดราคา
1.บริษัท บริบูรณ์กิจ 1988
อิเล็กทรอนิกส์ (e- จากัด

บริษัท ไทย ท็อปโกลบอล
จากัด

เป็นผู้เสนอราคา
รายต่าสุด

สญ03/2561
10 พฤศจิกายน 60

บริษัท ไอที ทูเดย์ จากัด

เป็นผู้เสนอราคา
รายต่าสุด

สญ01/2561
25 ตุลาคม 60

บริษัท ไอ-แซฟ คอร์
ปอเรชั่น จากัด

เป็นผู้เสนอราคา
รายต่าสุด

สญ11/2561
30 พฤศจิกายน 60

บริษัท พลจักรอินเตอร์เทรด เป็นผู้เสนอราคา
จากัด
รายต่าสุด

สญ13/2561
1 ธันวาคม 60

bidding)

2.บริษัท เค.เอส.แอล.ออฟฟิซ
เฟอร์นิเจอร์ จากัด
3.บริษัท ยูลี่ กลาส จากัด
4.บริษัท พลจักรอินเตอร์เทรด
จากัด
5.บริษัท ไอ-แซฟ คอร์
ปอเรชั่น จากัด
6.บริษัท 6 กุมภา จากัด
7.บริษัท ไฟเบอร์ ริส จากัด
8.บริษัท แปซิฟิค เพาเวอร์ ดี
เวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น
จากัด
9.ห้างหุ้นส่วนจากัด สินทอง
แสงไทย
10.บริษัท ไทยออฟฟิศโปร
จากัด
11.บริษัท ทีจีซีเอฟ จากัด
12.ห้างหุ้นส่วนจากัด พีเอ็ม
บูรพา ซัพพลาย
13ห้างหุ้นส่วนจากัด สรวิศ
14.บริษัท ชาร์ลี เมกเกอร์
จากัด
15.บริษัท เฟิสท์อินดัสเตรียล
โปรดักส์ (1990) จากัด
16.บริษัท ขอนแก่น คลัง
นานาธรรม จากัด
17.ห้างหุ้นส่วนจากัด ก.กิจทวี
ทรัพย์
18.เอ็ม แอนด์ เอ อินเตอร์เท
รดดิ้ง

19.ห้างหุ้นส่วนจากัด ช.
รุ่งเรืองร้อยเอ็ด
20.ห้างหุ้นส่วนจากัด ดีทรัพย์
รุ่งเรืองร้อยเอ็ด
21.ห้างหุ้นส่วนจากัด ตังเจริญ
กิจรุ่งเรือง
22.บริษัท ไทยเพิ่มพูล
เฟอร์นิเจอร์ จากัด
23.ห้างหุ้นส่วนจากัด มีอุดม
24.บริษัม เอ็มอีไอ ซัพพลาย
จากัด
25.บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จากัด
14.

เก้าอี้ขาเหล็กบุนวม ตาบลเกาะแก้ว
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

429,000

600,000

ประกวดราคา
1.ห้างหุ้นส่วนจากัด
บริษัท พลจักรอินเตอร์เทรด เป็นผู้เสนอราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e- ธรรมาธิปไตย๙
จากัด
รายต่าสุด
bidding)
2.บริษัทไทยไทโย จากัด
3.บริษัท บริบูรณ์กิจ 1988
จากัด
4.บริษัท เค.เอส.แอล.ออฟฟิซ
เฟอร์นิเจอร์ จากัด
5.บริษัท พลจักรอินเตอร์เทรด
จากัด
6.บริษัท 6 กุมภา จากัด
7.บริษัท ไฟเบอร์ ริส จากัด
8.บริษัท แปซิฟิค เพาเวอร์ ดี
เวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น
จากัด
9.ห้างหุ้นส่วนจากัด สินทอง
แสงไทย
10.บริษัท ไทยออฟฟิศโปร

สญ12/2561
1 ธันวาคม 60

จากัด
11.บริษัท ไฉไล เทรดดิ้ง
จากัด
12.ห้างหุ้นส่วนจากัด พีเอ็ม
บูรพา ซัพพลาย
13.บริษัท ชาร์ลี เมกเกอร์
จากัด
14.ห้างหุ้นส่วนจากัดสายสี
แก้วสกุล
15.บริษัท เมืองเก่า
เฟอร์นิเจอร์ 1999 จากัด
16.บริษัท ขอนแก่น คลัง
นานาธรรม จากัด
17.ห้างหุ้นส่วนจากัด ก.กิจทวี
ทรัพย์
18.เอ็ม แอนด์ เอ อินเตอร์เท
รดดิ้ง
19.ห้างหุ้นส่วนจากัด ตังเจริญ
กิจรุ่งเรือง
20.บริษัท ไทยเพิ่มพูล
เฟอร์นิเจอร์ จากัด
21.ห้างหุ้นส่วนจากัด มีอุดม
22.บริษัท ที.อาร์.พี.โปรดักส์
จากัด
23.บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จากัด
24.นางนงนุช หลิมประเสริฐ/
พันธุ์ทิพย์เฟอร์นิเจอร์
15.

อุปกณ์และเครื่องมือสาหรับ
1,800,000
ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา ตาบลเกาะแก้ว

1,880,000

ประกวดราคา
1.บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอ
อิเล็กทรอนิกส์ (eเบิล จากัด
bidding)

บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอ
เบิล จากัด

เป็นผู้เสนอราคา
รายต่าสุด

สญ15/2561
12 ธันวาคม 60

16

17

18

19

20

21

22

อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
ชุดสกัดสารละลายด้วยระบบลด
698,000
ความดันพร้อมอุปกรณ์กลั่นน้า
บริสุทธิ์ ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสล
ภู จังหวัดร้อยเอ็ด
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
980,000
ปฏิบัติการทางเคมี
ตาบล
เกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
หุ่นฝึกทักษะหัตถการฉีดยาเข้า
กล้ามเนื้อและการใช้สารน้าทาง
หลอดเลือดดาตาบลเกาะแก้ว
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชุดโต๊ะเก้าอี้ประกอบห้องประชุม
อาคารปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์
ตาบลเกาะแก้วอาเภอเลสภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
ชุดทดลองปฏิบัติการระบบควบคุม
แบบ PID ตาบลเกาะแก้ว อาเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

700,000

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e- บริษัท กิตติสิทธิ์เอ็นเตอร์
bidding)
ไพรส์ จากัด

บริษัท กิตติสิทธิ์เอ็นเตอร์
ไพรส์ จากัด

เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สญ16/2561
20 ธันวาคม 60

995,000

ประกวดราคา
1.บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิป
อิเล็กทรอนิกส์ (e- เม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
bidding)
2.บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอ
เบิล จากัด
3.บริษัท นิวแลบ เทคโนโลยี
จากัด
ประกวดราคา
1.บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น
อิเล็กทรอนิกส์ (eจากัด
bidding)
2.บ.ที.เค-วัน เมดิคอล จากัด

บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิป
เม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง
จากัด

เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สญ17/2561
8 มกราคม 2561

บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น
จากัด

เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สญ18/2561
17 มกราคม 2561

635,000

640,000

989,000

997,800

ประกวดราคา
1.บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์
อิเล็กทรอนิกส์ (e- ปอเรชัน่ จากัด
bidding)
2.บริษัท ยู.เอวีไอที จากัด

บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์
ปอเรชั่น จากัด

เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สญ19/2561
19 มกราคม 2561

596,000

600,000

ประกวดราคา
1.บริษัท อาร์.เอส. เพาเวอร์
อิเล็กทรอนิกส์ (e- เทคโนโลยี่ส์ จากัด
bidding)
2.บริษัท แพน ไดแด็กติก
จากัด
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e- 1.บริษัท ชอท เทล จากัด
bidding)
2.บริษัท จีเมติกส์ จากัด

บริษัท อาร์.เอส. เพาเวอร์
เทคโนโลยี่ส์ จากัด

เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สญ20/2561
23 มกราคม 2561

บริษัท ชอท เทล จากัด

เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สญ21/2561
24 มกราคม 2561

เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สญ22/2561
1 กุมภาพันธ์ 2561

ชุดทดลองปฏิบัติการชดเชยไฟฟ้า
3,093,000
กาลังรีแอคทีฟ manual
Automatic ตาบลเกาะแก้ว อาเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เครื่องปรับอากาศ ตาบลเกาะแก้ว 1,404,800
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

3,100,000

1,440,000

ประกวดราคา
1.บริษัท เจ.เอ็น.อาร์.แอร์ ซัพ ศิริภณ
ั ฑ์อิเล็คทริค
อิเล็กทรอนิกส์ (e- พลาย จากัด

23
24
25

26

27
28

29

ตู้ควบคุมการเจริญเติบโต ตาบล
เกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ชุดทดลองปฏิบัติการควบคุมและ
ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า ตาบลเกาะ
แก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เครื่องสาเนาระบบดิจิตอล ตาบล
เกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด

635,000

650,000

635,000

645,000

542,000

546,000

ชุดย่อยสารตัวอย่างด้วยระบบ
ไมโครเวฟ (microwave
digestion) ตาบลเกาะแก้ว อาเภอ
เสลภมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชุดปฏิบัติการวัสดุนาโนและนาโน
เทคโนโลยี ตาบลเกาะแก้ว อาเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชุดทดลองปฏิบัติการทางกลและ
ทางไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศซิลเลอร์
ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
ชุดทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าของสาร
กึ่งตัวนา ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสล

549,000

555,000

791,800

800,000

836,000

846,000

1,178,500

1,400,000

bidding)

2.บริษัท ช.เกียรติทิพย์ จากัด
3.ห้างหุ้นส่วนจากัด ดี แอล พี
เอ็นจิเนียริ่ง
4.ห้างหุ้นส่วนจากัด ตังเจริญ
กิจรุ่งเรือง
5.ศิริภณ
ั ฑ์อิเล็คทริค

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย
จากัด

บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย
จากัด

เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สญ23/2561
8 กุมภาพันธ์ 2561

1.บริษัท เยนเนอรัล อินสทรู

บริษัท มีเดีย ซิสเต็ม จากัด

เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สญ24/2561
7 กุมภาพันธ์ 2561

เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สญ25/2561
7 กุมภาพันธ์ 2561

เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สญ26/2561
14 กุมภาพันธ์ 2561

ประกวดราคา
บริษัท เซิร์นเทค จากัด
1.บริษัท เซิร์นเทค จากัด
อิเล็กทรอนิกส์ (e2.บริษัท 2112 แมชชีน จากัด
bidding
ประกวดราคา
บริษัท มีเดีย ซิสเต็ม จากัด
บริษัท มีเดีย ซิสเต็ม จากัด
อิเล็กทรอนิกส์ (ebidding

เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สญ27/2561
19 มีนาคม 2561

เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สญ28/2561
21มีนาคม 2561

ประกวดราคา
1.บริษัท เยนเนอรัล อินสทรู
อิเล็กทรอนิกส์ (e- เม้นท์ จากัด

เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สญ29/2561
22 มีนาคม 2561

เม้นท์ จากัด
2.บริษัท มีเดีย ซิสเต็ม จากัด
1.บริษัท ซิสเตอร์ แอค จากัด บริษัท ไอที ทูเดย์ จากัด
2.ห้างหุ้นส่วนจากัด เฟิร์ส เอ็ด
ดูเคชั่น
3.บริษัท ไอที ทูเดย์ จากัด
ประกวดราคา
บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร์
บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ (eไพรส์ จากัด
ไพรส์ จากัด
bidding

บริษัท เยนเนอรัล อินสทรู
เม้นท์ จากัด

ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

30

31

ชุดครุภณ
ั ฑ์ห้องปฏิบตั ิการทาง
วิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ตาบลเกาะแก้ว
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชุดการเรียนการสอนวิชาเคมีชั้นสูง
ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2561

bidding

749,000

995,000

654,000

655,000

2.บริษัท เซิร์นเทค จากัด
3.บริษัท ภาพิทูลษ์ จากัด
4.ห้างหุ้นส่วนจากัด พายน์
ซาย
ประกวดราคา
1.บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิป
อิเล็กทรอนิกส์ (e- เม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
bidding
2.บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอ
เบิล จากัด
ประกวดราคา
1.บริษัท เอช.วี.ที.ซัพพลาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e- จากัด
bidding
2.บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร์
ไพรส์ จากัด

บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิป
เม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง
จากัด

เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สญ30/2561
30 มีนาคม2561

บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร์
ไพรส์ จากัด

เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สญ 31/2561
30 มีนาคม 2561

