
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะท างาน , ตู้เอกสารบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อโต๊ะท างาน , ตู้เอกสารบานเลื่อน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โต๊ะท างาน , ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จ านวน ๒ รายการ จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศิริ
กิจ เฟอร์นิเจอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๗๐๐.๐๐ บาท (แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

   
 

  

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลแอลกอฮอล์ , ปรอทวัดไข้ , ขวดพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อเจลแอลกอฮอล์ , ปรอทวัดไข้ , ขวดพลาสติก 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เจลแอลกอฮอล์ , ปรอทวัดไข้ , ขวดพลาสติก จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ไร้ซ์เปเปอร์ กรุ๊ป (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๘๕๙.๖๐ บาท (แปดพันแปด
ร้อยห้าสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 

 
    

  

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

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

               ตามท่ี โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซือ้วสัดสุ านกังาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               วสัดสุ านกังาน จ านวน ๑๑ รายการ) จ านวน ๑ ชดุ ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ไร้ซ์เป
เปอร์ กรุ๊ป (ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๙,๓๓๕.๗๕ บาท (เก้าพนัสามร้อย
สามสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้
ปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

  
 

 

  

(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน 

  
  

 

 



 

 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุส านักงานงานประกันคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซือ้วสัดสุ านกังานงานประกนัคณุภาพ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               วสัดสุ านกังาน จ านวน ๔ รายการ (ตามเอกสารท่ีแนบ) จ านวน ๑ ชดุ ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้าง
หุ้นสว่นจ ากดั ไร้ซ์เปเปอร์ กรุ๊ป (ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๑๑,๕๒๖.๕๗ บาท (หนึง่หม่ืนหนึง่พนัห้าร้อยย่ีสิบหกบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษี
อ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

  
 

 

  

(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรอทวัดไข้แบบยิงศีรษะ, หน้ากากใสเฟรสชิลล์, โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อปรอทวัดไข้แบบยิงศรีษะ, หน้ากากใสเฟรส
ชิลล,์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ปรอทวัดไข้แบบยิงศีรษะ,หน้ากากใสเฟรสชิลล์ จ านวน ๓ รายการ จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไร้ซ์เปเปอร์ กรุ๊ป (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๘,๕๙๖.๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

  
 

 

  
(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดท าปาร์ติชั่นครึ่งกระจกพ่นลาย , เสาปิดท้าย และ T-FOOT โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ จ้างเหมาจัดท าปาร์ติชั่นครึ่งกระจกพ่นลาย , เสา
ปิดท้าย และ T-FOOT โดยวิธเีฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างเหมาท าปาร์ติชั่นครึ่งกระจกพ่นลาย จ านวน ๔ รายการ ตามเอกสารทีแนบ จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่  ีร้านอินเทค (ขายส่ง,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๐๑๕.๗๕ บาท (สามหมื่นห้าพันสิบห้า
บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 

 
    

  

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาท าประดูรั้วหน้าโรงเรียนบานเลื่อนคู่ใหญ่และประตูบานเปิด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ จ้างเหมาท าประดูรั้วหน้าโรงเรียนบานเลื่อนคู่ใหญ่
และประตูบานเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างเหมาจัดท าประตูรั้วหน้าโรงเรียนบานเลื่อนใหญ่และประตูบานเปิด จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ เอกสแตนเลส จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙,๑๘๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

  
 

 

  

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 


