
 
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

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

               ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑  เรื ่อง ประกวดราคา       
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที ่๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น 
               ๑. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๒๕๐๐ ANSI Lumens (๔๕.๑๑.๑๖.๐๙) 
จำนวน ๒ เครื ่อง ผู ้เสนอราคาที ่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เพอร์เฟคท์ ซายน์ จำกัด (ขายปลีก , 
ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๔๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ทั้งปวง 
               ๒. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๓๐๐๐ ANSI Lumens (๔๕.๑๑.๑๖.๐๙) 
จำนวน ๔ เครื ่อง ผู ้เสนอราคาที ่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เพอร์เฟคท์ ซายน์ จำกัด (ขายปลีก , 
ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๘๐๐.๐๐ บาท 
(สามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ทั้งปวง 
               ๓. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๓๕๐๐ ANSI Lumens (๔๕.๑๑.๑๖.๐๙) 
จำนวน ๒ เครื ่อง ผู ้เสนอราคาที ่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เพอร์เฟคท์ ซายน์ จำกัด (ขายปลีก , 
ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๔๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ทั้งปวง 
               ๔. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๔๐๐๐ ANSI Lumens (๔๕.๑๑.๑๖.๐๙ ) 
จำนวน ๗ เครื ่อง ผู ้เสนอราคาที ่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เพอร์เฟคท์ ซายน์ จำกัด (ขายปลีก , 
ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙,๔๕๐.๐๐ บาท 
(เจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ทั้งปวง 
               ๕. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๔๕๐๐ ANSI Lumens (๔๕.๑๑.๑๖.๐๙) 
จำนวน ๕ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เดอะ กู๊ด คอมเมิร์ซ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,
ขายปลีก ,ให ้บริการ ,ผู ้ผล ิต) ซึ ่งเป ็นผ ู ้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป ็นเงิน
ทั้งสิ้น ๗๑,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

/๖. เครื่องมัลติมิเดีย… 
 
 
 



- 2 - 

 
               ๖. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๕๐๐๐ ANSI Lumens (๔๕.๑๑.๑๖.๐๙) 
จำนวน ๒ เครื่อง  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เดอะ กู๊ด คอมเมิร์ซ จำกัด (ส่งออก, ขายส่ง, 
ขายปลีก ,ให ้บริการ ,ผู ้ผล ิต) ซึ ่งเป ็นผ ู ้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป ็นเงิน
ทั้งสิ้น ๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
               ๗. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๐๐ นิ้ว (๔๕.๑๑.๑๖.๐๓) จำนวน ๑ จอ  
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เดอะ กู๊ด คอมเมิร์ซ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ, 
ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่พัน- 
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๘. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๒๐ นิ้ว (๔๕.๑๑.๑๖.๐๓) จำนวน ๓ จอ   
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เดอะ กู๊ด คอมเมิร์ซ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ, 
ผู ้ผลิต) ซึ ่งเป็นผู ้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั ้งสิ ้น ๑๔,๑๐๐.๐๐ บาท     
(หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ทั้งปวง 
               ๙. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๕๐ นิ้ว (๔๕.๑๑.๑๖.๐๓) จำนวน ๑ จอ  
ผู ้เสนอราคาที ่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เพอร์เฟคท์ ซายน์ จำกัด (ขายปลีก , ให้บริการ) ซึ ่งเป็น           
ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๙๙.๐๐ บาท (หกพันสี่ร้อยเก้าสิบ- 
เก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
               ๑๐. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๘๐ นิ้ว (๔๕.๑๑.๑๖.๐๓) จำนวน ๑ จอ
ผู ้เสนอราคาที ่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เพอร์เฟคท์ ซายน์ จำกัด (ขายปลีก , ให้บริการ) ซึ ่งเป็น           
ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)   
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
               ๑๑. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๒๐๐ นิ้ว (๔๕.๑๑.๑๖.๐๓) จำนวน ๑ จอ
ผู ้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เพอร์เฟคท์ ซายน์ จำกัด (ขายปลีก , ให้บริการ) ซึ ่งเป็น           
ผู ้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั ้งสิ ้น ๙,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันห้าร้อย-     
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
               ๑๒. เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ (๔๕.๑๑.๑๖.๐๔) จำนวน ๔ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา 
ได้แก่ บริษัท เดอะ กู๊ด คอมเมิร์ซ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ ้น ๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน )    
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
(นางสาวฐาปณี พวงงาม) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ 

 


