
 

ประกาศ รี หิ วิ นุ ณโรงเ ยนม ดล ทยา สร  

รื่ ผูเ อง ประกาศ ชนะการเสนอราคา ซื้ รื่ รั ร ติ ตั้ รื้ ดิ

หิ วิ นุ ณ ด วิธี อิ ล็ นิ ส

ประกวดราคา อเค องป บอากาศพ อม ด ง และงาน อถอนของเ ม 

อาคารม ดล ทยา สร  ๑ และ ๓ วย ประกวดราคา เ กทรอ ก  (e-bidding)  

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

               ตามประกาศ รี หิ วิ นุ ณโรงเ ยนม ดล ทยา สร รื่ เ อง ซื้ รื่ รั ร ติ ตั้ประกวดราคา อเค องป บอากาศพ อม ด ง 

รื้ ดิ หิ วิ นุ ณ ด วธิี อิ ล็ นิ สและงาน อถอนของเ ม อาคารม ดล ทยา สร  ๑ และ ๓ วย ประกวดราคา เ กทรอ ก  (e-bidding)  

และเอกสารประกวดราคาซื้อด วธิี อิ ล็ นิ ส ที่วย ประกวดราคา เ กทรอ ก  (e-Bidding) เลข  ๑๑/๒๕๖๔ วั ที่ ลง น  

สิ

๑๙ 

งหาคม ๒๕๖๔ นั้  น 

จั ซื้               งาน ด อ รื่ รั ร ติ ตั้ รื้ ดิ หิ วิ นุ ณ

จํา

เค องป บอากาศพ อม ด ง และงาน อถอนของเ ม อาคารม ดล ทยา สร  ๑ และ ๓ 

นวน ๑ โครงการ ผู ที่ ด ก ห หุ ส จํากั  เสนอราคา ชนะการเสนอราคา ไ แ  าง น วน ด  อ็ ซี รุ ส

ลี ห ริ

เอส.เ ม. .ก ป 1992 (ขาย ง,ขาย

ป ก,ใ บ การ)  ตํ่าสุ ป งิ ทั้ สิ้เสนอราคา ด เ นเ น ง น ๑,๖๒๖,๐๓๘.๐๐ บาท ( นึ่ ล มื่ พั สิ

ถ

ห ง านหกแสนสองห นหก นสาม บแปด

บาท วน ษมีู ค พิ่ ษอีื่ ค ส ค บี ค ชจ อื่ ทั้) รวมภา ล าเ มและภา น าขน ง าจดทะเ ยน และ าใ าย นๆ งปวง

 

 วั ที่ประกาศ ณ น  กั        นยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

 

 

  

 

ววิั น รื ลิ ป กุ(นาย ฒ  เ องเ ศ ญญา ล)

ผูอํา รี หิ วิ นุ ณนวยการโรงเ ยนม ดล ทยา สร
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