
รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก  ราคาที่เสนอ

1 โครงการจางปรับปรุงหอประชุม
มหาวชิรารงกรณ

4,686,000                    4,915,000                    ประกวดราคา
 e- bidding

1. หจก.ว.วิสัยทัศนกอสราง 4,686,000                 หจก.ว.วิสัยทัศน กอสราง 4,686,000             มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

4/2559
16 พ.ย. 58

2 โครงการประกวดราคาจางปรับปรุง
หอพักนักศึกษา

2,848,000                    3,014,400                    ประกวดราคา
 e- bidding

1. หจก. ว.วิสัยทัศนกอสราง
2. หจก. ฝงไทย

2,848,000
2,970,000

หจก.ว.วิสัยทัยทัศนกอสราง 2,848,000             มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

5/2559
16 พ.ย. 58

3 โครงการสอบราคาจางปรับปรุง
อาคารสถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

1,670,000                    1,966,000                    สอบราคา 1. บจก.สกลเทคนิค
2. หจก.ชัยมงคลมหานครกอสราง
3. หจก. เจียงครุภัณฑ
4. หจก. ส.เอ็นจิเนียร่ิงคอนกรีต

1,670,000
1,770,000
1,787,000
1,887,000

บจก. สกลเทคนิค 1,670,000             มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

6/2559
16 พ.ศ. 58

4 โครงการคาปรับปรุงอาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

3,345,000                    3,994,300                    ประกวดราคา
 e- bidding

1. หจก. ดี แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง
4. หจก. ชัยมงคลมหานครกอสราง

3,345,000
3,770,000

หจก.ดี แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง              3,345,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

8/2559
16 พ.ย. 58

5 โครงการทางเชื่อม
โรงเรียนวิถีธรรม ฯ

213,750                      225,000                      ตกลงราคา 1. บจก. สกลเทคนิค
2. ราน เอ เอสวิศวกรรม

213,750
240,000

    บจก. สกลเทคนิค                 213,750 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

10/2559
16 พ.ย. 58

6 โครงการปรับปรุงอาคาร
จัดกิจกรรมนักศึกษา

540,000                      650,000                      สอบราคา 1. บจก. สกลเทคนิค
2. หจก.รุงเรืองคําตากลากอสราง
3. หจก. ชัยมงคลมหานครกอสราง
4. บจก. แอนมาเทค

540,000
576,000
614,000
620,000

บจก. สกลเทคนิค                 540,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

13/2559
16 พ.ย. 58

7 โครงการปรับปรุงอาคารศิลปกรรม 650,000                      800,000                      สอบราคา 1. หจก. อชิรวัตติ์การโยธา
2. บจก.สกลเทคนิค
3. บจก. สกลพุทธชาด (5999)

650,000
680,000
745,000

หจก.อชิรวัตติ์การโยธา                 650,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

14/2559
16 พ.ย. 58

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  2559  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจําเดือนตุลาคม  2558  

ประจําเดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2558

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะซื้อหรือจาง  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ รายชื่อผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่/วันที่สัญญา

แบบ สขร.1



รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก  ราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  2559  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจําเดือนตุลาคม  2558  

ประจําเดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2558

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะซื้อหรือจาง  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ รายชื่อผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่/วันที่สัญญา

แบบ สขร.1

8 โครงการจางปรับปรุงและซอมแซม
สนามเทนนิส

550,000                      788,000                      สอบราคา 1. หจก. ศ.กิจพูนทรัพย
2. บจก. สกลเทคนิค
3. หจก. ชัยมงคลมหานครกอสราง
4. หจก. พรชัยกอสรางสกลนคร

550,000
666,000
728,000
800,000

หจก. ศ.กิจพูนทรัพย 550,000                มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

15/2559
16 พ.ย 58

9 โครงการจางปรับปรุงพื้นที่อาคาร
จอดรถอาคารศูนยวิทยาศาสตร

465,000                      548,000                      สอบราคา 1. บจก. สกลเทคนิค
2. หจก. ชัยมงคลมมหานครกอสราง
3. บจก. แอนมาเทค
4. หจก. พรชัยกอสรางสกลนคร

465,000
498,000
543,000
560,000

บจก. สกลเทคนิค                 465,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

16/2559
16 พ.ย 58

10 โครงการปรับปรุงลานกิจกรรม
สําหรับนักศึกษา

720,000                      760,000                      สอบราคา 1. บจก.สกลเทคนิค 720,000 บจก. สกลเทคนิค                 720,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

17/2559
16 พ.ย 58

11 โครงการปรับปรุงหองน้ําอาคาร
สํานักวิทยบริการ

720,000                      849,000                      สอบราคา 1. บจก. สกลเทคนิค
2. หจก. อชิรวัตตการโยธา

720,000
721,650

บจก. สกลเทคนิค                 720,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

18/2559
16 พ.ย 58

12 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา
อาคารสํานักวิทยบริการ

484,000                      900,000                      สอบราคา 1. หจก. สารคามการไฟฟา
2. หจก. เอ็ม บี อารอิเล็คทริค
3. หจก. มัลติเคิลลาจเน็จ
4. บจก. สกลเทคนิค
5. หจก. ส.เอ็นจิเนียรคอนกรีต
6. หจก. ชัยมงคลมหานครกอสราง
7. บจก. นอรทอีสเทิรน ไอที

484,000
587,500
666,600
788,000
839,500
848,000
900,000

หจก. สารคามการไปฟา                 484,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

20/2559
16 พ.ย 58

13 โครงการปรับปรุงถนนภายใน
มหาวิทยาลัย

938,000                      990,000                      สอบราคา 1. บจก. สกลเทคนิค
2. หจก. วิจิตรรุงโรจนกอสราง

938,000
950,000

บจก. สกลเทคนิค 938,000                มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

21/2559
16 พ.ย 58

14 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
โรงงานตนแบบอุตสาหกรรมเกษตร

840,000                      935,600                      ประกวดราคา
 e- bidding

1. หจก. พงศพลศกรเทรดดิ้ง
2. หจก. ดี แอล พีเอ็นจิเนียริ่ง
3. หจก. ชัยมงคลมหานครกอสราง

840,000
870,000
888,000

หจก.พงศพลศกรเทรดดิ้ง                 840,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

22/2559
16 พ.ย 58



รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก  ราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  2559  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจําเดือนตุลาคม  2558  

ประจําเดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2558

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะซื้อหรือจาง  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ รายชื่อผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่/วันที่สัญญา

แบบ สขร.1

15 โครงการปรับปรุงอาคารยิมนีเซียม 700,000                      800,000                      สอบราคา 1. หจก. ดี แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง
2. หจก. โชคทวีสินวิศวโยธา
3. หจก. พงศพลศกรเทรดดิ้ง
4. หจก. ชัยมงคลมหานครกอสราง

700,000
715,000
720,000
777,000

หจก.ดี แอล พี
  เอ็นจิเนียริ่ง

                700,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

23/2559
16 พ.ย 58

16 โครงการปรับปรุงหองเรียนรู
รัฐประศาสนศาสตร

445,000                      500,000                      ตกลงราคา 1. บจก. โฮมพลัสเฟอจนิเจอรมอลล
สกลนคร
2. หจก. ชัยมงคลมหานครกอสราง
3. ราน เอ เอส วิศวกรรม

445,000

460,000
563,000

บจก. โฮมพลัส
เฟอรนิเจอรมอลลสกล

                445,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

24/2559
16 พ.ย 58

17 โครงการปรับปรุงหองเรียนรูบริหาร
ธุรกิจเพื่อการเรียนการสอน

429,500                      500,000                      ตกลงราคา 1. บจก. โฮมพลัสเฟอจนิเจอรมอลล
สกลนคร
2. หจก. ชัยมงคลมหานครกอสราง
3. ราน เอ เอส วิศวกรรม

429,500

440,000
434,600

บจก. โฮมพลัส
เฟอรนิเจอรมอลลสกล

                429,500 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

25/2559
16 พ.ย 58

18 โครงการปรับปรุงซอมแซมดาดฟา
อาคารศูนยวิทยาศาสย

385,000                      432,000                      ตกลงราคา 1. ราน เอ เอส วิศวกรรม
2. บจก. กิตติทวีเพิ่มพูล

385,000
423,000

ราน เอ เอส วิศวกรรม                 385,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

26/2559
16 พ.ย 58

19 โครงการปรับปรุงอาคารและทาสี
อาคารศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ

335,000                      380,000                      ตกลงราคา 1. ราน เอ เอส วิศวกรรม
2. บจก. กิตติทวีเพิ่มพูล

335,000
358,000

ราน เอ เอส วิศวกรรม                 335,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

27/2559
16 พ.ย 58

20 โครงการปรับปรุงลานจอดรถยนต
อาคาร 10

869,750                      990,000                      ประกวดราคา
 e- bidding

1. หจก. ศิริสินกอสราง
2. หจก. พงศพลศกรเทรดดิ้ง
3. หจก. ดี แอล พี.เอ็นจิเนียร่ิง
4. หจก. ป.สกลนครกอสราง
5. หจก. ชัยมงคลมหานครกอสราง

869,750
890,000
920,000
940,500
948,000

หจก.ศิริสินกอสราง 869,750                มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

28/2559
16 พ.ย 58

21 โครงการกอสรางที่จอดรถงานอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ

860,000                      960,000                      ประกวดราคา
 e- bidding

1. หจก. พงศพลศกรเทรดดิ้ง
2. หจก. ชัยมงคลมหานครกอสราง

860,000
955,000

หจก.พงศพลศกรเทรดดิ้ง                 860,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

29/2559
19 พ.ย. 58



รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก  ราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  2559  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจําเดือนตุลาคม  2558  

ประจําเดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2558

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะซื้อหรือจาง  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ รายชื่อผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่/วันที่สัญญา

แบบ สขร.1

22 โครงการงานทําทางเดินมีหลงคา
คลุม
จากสะพานประตู 2 
ถึงหลังอาคาร 7

820,000                      920,000                      ประกวดราคา
 e- bidding

1. หจก. พงศพลศกรเทรดดิ้ง
2. หจก. ชัยมงคลมหานครกอสราง
3. หจก. ไซ ซีวิล ทูแอดวานซ
4. บมจ. มหารุงเรือง

820,000
848,000
874,000
920,000

หจก.พงศพลศกรเทรดดิ้ง                 820,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

30/2559
19 พ.ย. 58

23 โครงการงานทําลานจอดรถสนาม
ประจําสนามฟุตบอล

825,360                      950,000                      ประกวดราคา
 e- bidding

1. บจก. มหารุงเรือง
2. หจก. ศิริสินกอสราง
3. หจก. ชัยมงคลมหานครกอสราง

750,000
825,360
888,000

หจก.ศิริสินกอสราง 825,360                มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

31/2559
24 พ.ย. 58

24 โครงการปรับปรุงคาซอมแซม
ระบบบําบัดน้ําเสียจาก
หองปฏิบัติการอาคารวิทยาศาสตร  
ตําบลธาตุเชิงชุม  อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร

990,000                      990,000                      

25 โครงการงานปรับปรุงซอมแซม
และปรับปรุงทอน้ําทิ่งภายใน
อาคารคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

149,888                      185,000                      ตกลงราคา 1. หจก. พี เศรฐวิชญ
2. หจก. ชัยมงคลมหานครกอสราง

149,888
172,000

หจก.พี เศรฐวิชญ 149,888                มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

33/2559
16 พ.ย 58

26 โครงการงานปรับปรุงคาหองปฎิบัติ
การคอมพิวเตอร

                      355,888                       401,200 ตกลงราคา 1. หจก. พี เศรฐวิชญ
2. หจก. ชัยมงคลมหานครกอสราง

355,888
368,000

หจก.พี เศรษฐวิชญ 355,888                มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

34/2559
16 พ.ย 58

27 โครงการงานปรับปรุงรองระบายน้ํา
หลังอาคาร 2

469,888                      500,000                      ตกลงราคา 1. หจก. พี เศรฐวิชญ
2. หจก. ชัยมงคลมหานครกอสราง

469,888
475,000

หจก.เศษฐวิญ 469,888                มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

35/2559
16 พ.ย 58

28 โครงการงานทําทางเดินเทาและ
ขยายถนน จากหอประชุม
มหาวชิราลงกรณ ถึง โรงอาหาร
ทานตะวัน

930,000                      950,000                      ประกวดราคา
 e- bidding

1.หจก. ชัยมงคลมหานครกอสราง
2. หจก. ศิริสินกอสราง

930,000
931,910

หจก.ชัยมงคล
กอสราง

                930,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

36/2559
23 พ.ย 58

 

ยกเลิก เน่ืองจากไมมีผูยื่นขอเสนอและเสนอราคา



รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก  ราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  2559  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจําเดือนตุลาคม  2558  

ประจําเดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2558

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะซื้อหรือจาง  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ รายชื่อผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่/วันที่สัญญา

แบบ สขร.1

29 โครงการงานทําถนนและลานจอดรถ
เขาโรงพยาบาลสาขา

827,000                      950,000                      ประกวดราคา
 e- bidding

1. หจก. ศิริสินกอสราง
2. หจก. ชัยมงคลมหานครกอสราง

827,000
930,000

หจก.ศิริสินกอสราง 827,000                มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

37/2559
23 พ.ย. 58

30 โครงการงานปรับปรุงลานอเนก
ประสงคอาคารปฏิบัติการ
วิศวกรรมและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

938,000                      950,000                      ประกวดราคา
 e- bidding

1. หจก. ชัยมงคลมหานครกอสราง
2. หจก. พี บี รุงทรัพย

938,000
949,995

หจก.ชัยมงคลมหานครกอสราง                 938,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

38/2559
24 พ.ย. 58

31 โครงการงานปรับปรุงหลังคาโรง
จอดรถและทางเดินหลังคาคลุม
สําหรับนักศึกษา

959,995                      980,000                      ประกวดราคา
 e- bidding

1. หจก. พี บี รุงทรัพย
2. หจก. ชัยมงคลมหานครกอสราง

959,995
968,000

หจก.พี.บี รุงทรัพย 959,995                มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

39/2559
24 พ.ย. 58

32 โครงการงานปรับปรุงลานกิจกรรม
นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

899,995                      970,000                      ประกวดราคา
 e- bidding

1. หจก. พี บี รุงทรัพย
2. หจก. ชัยมงคลมหานครกอสราง

899,995
950,000

หจก.พี.บี รุงทรัพย 899,995                มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

40/2559
24 พ.ย. 58

34 สอบราคาซื้อครุภัณฑปฏิบัติการ
เรียนการสอนสาขาดนตรี  
จํานวน 1ชุด

624,800                      700,000                      สอบราคา 1. หจก. ดนตรีซินฮง
2. รานธนพนธอิเล็กโทรนิคส

624,800
628,000

หจก.ดนตรีชินฮง 624,800                มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

8/2559
5 พ.ย. 58

35 สอบราคาซื้อวัสดุสํานักงาน
โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส
(e-market)
กระดาษคุณภาพมาคฐาน A4
ขนาด  80  แกรม
และขนาด  70  แกรม

 
940,000

284,000

 
1,100,000

ประกวดราคา
โดยวิธีตลาดอิเล็ก

ทรอนิกส
(e-market)

ขนาด  80  แกรม
1. บจก. เปเปอร  สยามซิตี้
2. บจก. โรงงานอุตสาหกรรม
การกระดาษบางประอิน
3. โรงพิมพเทพอักษร
4. บจก.ริโก (ประเทศไทย)
ขนาด  70  แกรม
1. บจก. เปเปอร  สยามซิตี้
2. บจก. โรงงานอุตสาหกรรม
การกระดาษบางประอิน
3. บจก.ริโก (ประเทศไทย)

 

656,000
695,920

720,000
760,000

284,000
310,720

320,000

ขนาด  80  แกรม
บจก. เปเปอร สยาม ซิตี้

ขนาด  70  แกรม
บจก. เปเปอร สยาม ซิตี้

 
940,000

284,000

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

10/2559
4 พ.ย. 58



รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก  ราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  2559  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจําเดือนตุลาคม  2558  

ประจําเดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2558

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะซื้อหรือจาง  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ รายชื่อผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่/วันที่สัญญา

แบบ สขร.1

36 สอบราคาซื้อครุภัณฑศูนยวิจัย
เทอรโมอิเล็กทริกส จํานวน 1 ชุด

651,400                      651,400                      สอบราคา 1. บจก. เอส ซี ซายน 654,519 บจก. เอส ซี ซายน 651,400                มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

13/2559
12 พ.ย. 58


