
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A ๔ ๗๐ แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------               

 ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A ๔ ๗๐ แกรม โดยวิธี 
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A ๔ ๗๐ แกรม จ านวน ๑,๐๐๐ รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ไร้ซ์เปเปอร์ กรุ๊ป (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๘๘,๒๗๕.๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง   
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
 
 
 
 

 

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ , แอลดีดี และเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ , แอลดีดี และเครื่องขยาย
เสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เครื่องคอมพิวเตอร์ , ทีวี แอลอีดี , ชุดเครื่องขยายเสียง จ านวน ๓ รายการ จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ร้านอภินันท์ ซาวด์ แอนท์ เทคโนโลยี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ด
ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

  
 

  

  

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เครื่องฉาย Projector PA๕๐๓X จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านอภินันท์ ซาวด์ แอนท์ 
เทคโนโลยี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

  
 

  

  

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------                

ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
นั้นชุดและอุปกรณ์การแสดงร า จ านวน ๑๕ รายการ จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวพิมชนก  
พุทธปฎิโมกข์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๕๖๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันห้าร้อยหก  สิบบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  

 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

 

 
(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
  
  



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อหน้าท๊อปโต๊ะขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อหน้าท๊อปโต๊ะขาว โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               หน้าท๊อปโต๊ะหน้าขาว ขนาด ๖๐X๑๒๐ ซ.ม. จ านวน ๑๕ แผ่น จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ อินเทคเฟอร์นิเจอร์ (ขายส่ง,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๓๐.๐๐ บาท (เก้าพันหกร้อยสามสิบบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

  
 
 

  

  

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------               

 ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๕ รายการ โดยวิธ ี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
   วัสดุส านักงาน จ านวน ๕ รายการ จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไร้ซ์เปเปอร์ 
กรุ๊ป (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๒๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อย
สามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  
 
                                                                                  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

 
 

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------                

ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุส านักงาน จ านวน ๑๐ รายการ (ตามเอกสารที่แนบ ) จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก 

ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไร้ซ์เปเปอร์ กรุ๊ป (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๕,๕๘๖.๔๗ บาท (ห้าพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน 

ค่าขนส่ง คา่จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง   
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓    
 

 
 

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------               

 ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
           ลูกยางป้อนกระดาษ , แผ่นยางกันกระดาษซ้อน , ทีเอฟครัชป้อนกระดาษ , สายพาน , ค่าปรับแต่ง
เครื่องพิมพ์ จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขาย
ปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๖๖๙.๒๕ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบเก้าบาท
ยี่สิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง   
 

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓    
 

 

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  


