
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ได้มีโครงการ วสัดกุ่อสร้าง  นัน้ 
               วสัดอุปุกรณ์การก่อสร้าง จ านวน ๒๔ รายการ (ตามเอกสารท่ีแนบ) จ านวน ๑ ชดุ ผู้ได้รับการคดัเลือก 
ได้แก่ ร้านไชยหลี(อปุกรณ์ก่อสร้าง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๕,๒๓๕.๙๕ บาท (สองหม่ืนห้าพนัสองร้อย
สามสิบห้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้
ปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 

 

  

(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้ปรับปรุงพัฒนาห้องส านักงานพัสดุและสินทรัพย์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซือ้ปรับปรุงพฒันาห้องส านกังานพสัดแุละ
สินทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               โต๊ะส านกังาน, เก้าอีส้ านกังาน ,โต๊ะขาวขาพบั จ านวน ๓ รายการ (ตามเอกสารท่ีแนบ) จ านวน ๑ ชดุ ผู้
ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ อินเทคเฟอร์นิเจอร์ (ขายสง่,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๒๐,๖๕๑.๐๐ บาท (สองหม่ืนหกร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จด
ทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

  
  

  
(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน 
 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้พัฒนาศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซือ้พฒันาศนูย์ฝึกทกัษะอาชีพ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               เคร่ืองนวดแป้ง ตะขอเกลียว ขนาด ๒๐ ลิตร (ตามเอกสารท่ีแนบ) จ านวน ๑ เคร่ือง ผู้ได้รับการคดัเลือก 
ได้แก่ โปรดปันปัน สตดูิโอ โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๖,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนหกพนัห้าร้อยบาทถ้วน) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

  
 

 

  
(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน 
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (พัฒนาศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ)  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซือ้ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (พัฒนาศูนย์

ฝึกทักษะอาชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ตู้แช ่, ตู้เย็น , ถงัน า้เย็นพลาสติก , พดัลม ( ตามเอกสารท่ีแนบ) จ านวน ๑ ชดุ ผู้ได้รับการคดัเลือก 
ได้แก่ ร้านอนุทรงกิจการไฟฟ้า โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๕,๗๘๐.๐๐ บาท (ส่ีหม่ืนห้าพนัเจ็ดร้อยแปดสิบ
บาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
    

  

 
(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน 
  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุในการบริหารจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบ
ปลายปีของผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซือ้วสัดใุนการบริหารจดัสอบด้วยข้อสอบ
มาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้ เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               วสัดสุ านกังาน จ านวน ๑๓ รายการ จ านวน ๑ ชดุ ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ไร้ซ์เป
เปอร์ กรุ๊ป (ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๐,๒๓๐.๐๐ บาท (หนึง่หม่ืนสอง
ร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

  
 

 

  

(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้ถุงพลาสตกิ HD (ถุงขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซือ้ถงุพลาสตกิ HD (ถงุขยะ) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ถงุขยะ HD จ านวน ๒ รายการ (ตามเอกสารท่ีแนบ) จ านวน ๑ ชดุ ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ บริษัท
ลาวณัย์วิสทุธ์ิพลาสตกิไทย จ ากดั โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๓,๗๕๐.๐๐ บาท (สามหม่ืนสามพนัเจ็ดร้อยห้า
สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 
  

  
 

  

(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศงานต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ได้มีโครงการ จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศงานตา่ง ๆ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ล้างเคร่ืองปรับ จ านวน ๔ รายการ (ตามเอกสารท่ีแนบ) จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ นาย
สทุศัน์ วงโคคุ้ม โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพนับาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน 
คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 

 

  

(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดท าปฏิทนิตัง้โต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ได้มีโครงการ จ้างจดัท าปฏิทินตัง้โต๊ะ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               จ้างจดัท าปฏิทินตัง้โต๊ะ รายงานผลการด าเนินงานปี ๒๕๖๓ ๓ รายการ ดงัเอกสารแนบท้าย จ านวน ๑ 
ชดุ ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ พพูาณิชย์ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๔๙,๕๕๐.๐๐ บาท (หนึง่แสน
ส่ีหม่ืนเก้าพนัห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

  
 

  
(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน 
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หน้าทอ็ปโต๊ะหน้าขาว 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ได้มีโครงการ หน้าท็อปโต๊ะหน้าขาว  นัน้ 
               หน้าท็อปโต๊ะหน้าขาว จ านวน ๒ รายการ (ตามเอกสารท่ีแนบ) จ านวน ๑ ชดุ ผู้ได้รับการคดัเลือก 
ได้แก่ อินเทคเฟอร์นิเจอร์ (ขายสง่,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗,๒๒๒.๕๐ บาท (เจ็ดพนัสองร้อยย่ีสิบ
สองบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

  
 

 

  

(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานท่ัวไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซือ้สง่เสริมสนบัสนนุการบริหารงานทัว่ไป โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               หมกึ TONER SAMSUNG MLT-D๒๐๓L จ านวน ๔ ชดุ ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอส. 
โทนเนอร์ จ ากดั (สง่ออก,ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๘,๕๖๐.๐๐ บาท (แปด
พนัห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 

 

  

(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซือ้วสัดสุ านกังาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               วสัดสุ านกังาน จ านวน ๓ รายการ (ตามเอกสารท่ีแนบ) จ านวน ๑ ชดุ ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้าง
หุ้นสว่นจ ากดั ไร้ซ์เปเปอร์ กรุ๊ป (ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๕,๘๑๐.๑๐ บาท (ห้าพนัแปดร้อยสิบบาทสิบสตางค์) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จด
ทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

  
 

 

  
(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน 
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซือ้ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               Server Lenovo Think ST๕๐ (๗Y๔๘SOCA๐๐) จ านวน ๑ เคร่ือง ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ร้าน
อภินนัท์ ซาวด์ แอนท์ เทคโนโลยี โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนสามพนับาทถ้วน) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  

 
 

 

  

(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุอุปกรณืงานโสตทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซือ้วสัดอุปุกรณืงานโสตทศันศกึษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               วสัดอุปุกรณ์งานโสตทศันศกึษา จ านวน ๒๕ รายการ (ตามเอกสารท่ีแนบ) จ านวน ๑ ชดุ ผู้ได้รับการ
คดัเลือก ได้แก่ ร้านอภินนัท์ ซาวด์ แอนท์ เทคโนโลยี โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕๐,๘๗๐.๐๐ บาท (ห้าหม่ืน
แปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 
  

  
 

  
(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน 
 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุส านักงาน จ านวน ๔ รายการ (ตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซือ้วสัดสุ านกังาน จ านวน ๔ รายการ (ตาม
เอกสารท่ีแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               เคร่ืองวดัอณุหภมูิ,กระดาษทิชชูแ่บบม้วน,แล็คซีน จ านวน ๑ ชดุ ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่น
จ ากดั ไร้ซ์เปเปอร์ กรุ๊ป (ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๑๔,๗๒๓.๒๐ บาท (หนึง่หม่ืนส่ีพนัเจ็ดร้อยย่ีสิบสามบาทย่ีสิบสตางค์) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่
ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

  
 

  
(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน 
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้พัดลมตดิผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซือ้พดัลมตดิผนงั โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               พดัลมติดผนงัพร้อมตดิตัง้ จ านวน ๔ ชดุ ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ร้านอภินนัท์ ซาวด์ แอนท์ 
เทคโนโลยี โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพนับาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่
ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 

 

  

(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้หมึกเคร่ืองปริน้เตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซือ้หมกึเคร่ืองปริน้เตอร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               หมกึพิมพ์ปริน้เตอร์ จ านวน ๘ รายการ (ตามเอกสารท่ีแนบ) จ านวน ๑ ชดุ ผู้ได้รับการคดัเลือก 
ได้แก่ ร้านอภินนัท์ ซาวด์ แอนท์ เทคโนโลยี โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๑,๓๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนหนึง่พนั
สามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 

 

  

(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้ตู้เอกสารบานเล่ือน จนาด ๓ ฟุต กระจกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซือ้ตู้ เอกสารบานเล่ือน ขนาด ๓ ฟตุ กระจกสงู 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ตู้เอกสารบานเล่ือน ๓ ฟตุ กระจกสงู จ านวน ๔ ใบ ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ศริิกิจ เฟอร์นิเจอร์ (ขายส่ง
,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๗,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึง่หม่ืนเจ็ดพนัหกร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

  
 

 

  

(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงซอ่มแซมเคร่ืองปรับอากาศ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               จ้างปรับปรุงซอ่มแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน ๙ รายการ (ตามเอกสารท่ีแนบ) จ านวน ๑ ชดุ ผู้ได้รับ
การคดัเลือก ได้แก่ ร้านมงคลการไฟฟ้า โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึง่หม่ืนเก้าพนับาท
ถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

  
 

  
(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน 
 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้Projector และชุดคตดิตัง้เคร่ืองขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซือ้Projector และชดุคตดิตัง้เคร่ืองขยายเสียง
พร้อมไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               เคร่ือง Projector ViewSonic , ฃดุติดตัง้เคร่ืองขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน จ านวน ๒ รายการ (ตาม
เอกสารท่ีแนบ) จ านวน ๑ ชดุ ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ร้านอภินนัท์ ซาวด์ แอนด์ เทคโนโลยี โดยเสนอราคา เป็น
เงินทัง้สิน้ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และ
คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

  
 

 

  
(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน 
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายอิงเจ็ทและป้ายฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ได้มีโครงการ จ้างท าป้ายอิงเจ็ทและป้ายฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นัน้ 

               ป้ายอิงเจ็ทและป้ายฟิวเจอร์บอร์ด จ านวน ๔ รายการ (ตามเอกสารท่ีแนบ) จ านวน ๑ ชดุ ผู้ได้รับการ

คดัเลือก ได้แก่ พพูาณิชย์ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗,๔๖๔.๐๐ บาท (เจ็ดพนัส่ีร้อยหกสิบส่ีบาท

ถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

  

  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 

 

  

(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน 

  
 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้เคร่ืองวัดอุณหภูมิ,เจลแอลกอฮอล์,ขวดใสใส่เจล โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซือ้เคร่ืองวดัอณุหภมูิ,เจลแอลกอฮอล์,ขวดใสใส่
เจล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               เคร่ืองวดัอณุหภมูิ,เจลแอลกอฮอล์,ขวดใสใสเ่จล,เชือกฟาง จ านวน ๑ ชดุ ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้าง
หุ้นสว่นจ ากดั ไร้ซ์เปเปอร์ กรุ๊ป (ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๒๒,๗๖๙.๖๐ บาท (สองหม่ืนสองพนัเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน 
คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 

 

  
(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน 
 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้ตู้ครัวสูงอลูมิเนียม มีคู้เก็บของด้านข้าง ลิน้ชักมีถาดใส่ช้อน  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซือ้ตู้ครัวสงูอลมูิเนียม มีคู้ เก็บของด้านข้าง 
ลิน้ชกัมีถาดใสช้่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ตู้ครัวสงูอลมูิเนียม มีตู้ เก็บของด้านข้าง ลิน้ชกัมีถาดใสช้่อนขนาด สีขาวขอบเทาเข้ม/ตู้ทึบอยูด้่านข้าง
ซ้ายมือ จ านวน ๒ ชดุ ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๐,๑๔๖.๔๐ บาท (ส่ีหม่ืนหนึง่ร้อยส่ีสิบหกบาทส่ีสิบสตางค์) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน 
คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 

 

  
(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแส 
 

 


