
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้หมึกพมิพ์ส าเนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซือ้หมกึพิมพ์ส าเนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ซือ้หมกึพิมพ์ส าเนาและกระดาษไขเคร่ืองโรเนียว ตามเอกสารแนบท้าย ๖ รายการ จ านวน ๑ ชดุ ผู้ได้รับ
การคดัเลือก ได้แก่ บริษัท ริโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั (สง่ออก,ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๙๙,๒๑๐.๔๐ บาท (เก้าหม่ืนเก้าพนัสองร้อยสิบบาทส่ีสิบสตางค์) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ 
คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๑ มิถนุายน 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 ๑๑ รายการ จ านวน ๑ ชดุ ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั  
ไร้ซ์เปเปอร์ กรุ๊ป (ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๔,๔๒๘.๙๕ บาท (หนึง่หม่ืน
ส่ีพนัส่ีร้อยย่ีสิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ย
อ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๕ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

  
 

 

  
(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน 
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุปรับปรุงพัฒนางานมัลตมิิเดียและระบบกล้องวงจรปิด โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซือ้วสัดปุรับปรุงพฒันางานมลัตมิิเดียและระบบ
กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               วสัดอุปุกรณ์มลัติมิเดียและระบบกล้องวงจรปิด จ านวน ๑ ชดุ ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ร้านอภินนัท์ 
ซาวด์ แอนท์ เทคโนโลยี โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖๘,๑๕๐.๐๐ บาท (หกหม่ืนแปดพนัหนึง่ร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  

  
ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๘ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

  
 

  

(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูเหล็กและซ่อมกระจกหน้าต่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ได้มีโครงการ จ้างซอ่มประตเูหล็กและซอ่มกระจกหน้าตา่ง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               จ้างซอ่มประตเูหล็กและซอ่มกระจกหน้าตา่ง จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ นางสาวบญุช่วย 
พวงทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕,๒๔๕.๐๐ บาท (ห้าพนัสองร้อยส่ีสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๒ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 
  

  
 

  

(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซือ้จัดซือ้ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ส าหรับครูและนักเรียน 
ประจ าห้องปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

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

               ตามประกาศ โรงเรียนมธัยมฐานบินก าแพงแสน เร่ือง ประกวดราคาซือ้จดัซือ้ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
ส าหรับครูและนกัเรียน ประจ าห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ
เอกสารประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขท่ี ๐๑/๒๕๖๓ ลงวนัท่ี ๕ มิถนุายน 
๒๕๖๓ นัน้ 
               คอมพิวเตอร์(๔๓.๒๑.๑๕.๐๐ ) จดัซือ้ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับครูและนกัเรียน ประจ า
ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์ เคร่ืองนกัเรียน จ านวน ๔๕ เคร่ือง เคร่ืองครู ๑ เคร่ือง จ านวน ๑ ชดุ ผู้ เสนอราคาท่ีชนะ
การเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั เอสพีโอ คอมพิวเตอร์ (ขายสง่) โดยเสนอราคาต ่าสดุ เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึง่ล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และ
คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๒ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

  
 

  

(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน 

  

  
 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเล่ือน ขนาด ๔ ฟุต โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซือ้ตู้ เก็บเอกสารกระจกบานเล่ือน ขนาด ๔ ฟตุ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ตู้เก็บเอกสาร ขนาด ๔ ฟตุ บานเล่ือนกระจกสงู จ านวน ๓ ใบ ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ศริิกิจ 
เฟอร์นิเจอร์ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึง่หม่ืนหกพนัแปดร้อยบาท
ถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๒ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

  
 

 

  

(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้ตู้เก็บเอกสารเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซือ้ตู้ เก็บเอกสารเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๓ ฟตุ บานเล่ือนกระจกสงู จ านวน ๔ ใบ ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ศริิกิจ 
เฟอร์นิเจอร์ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๗,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึง่หม่ืนเจ็ดพนัหกร้อยบาท
ถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๓ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

  
 

 

  

(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทาสีพืน้ห้อง , ตดิรางผ้าม่าน , ตดิตัง้กระดานไวท์บอร์ด 
และล้างเคร่ืองปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ได้มีโครงการ จ้างเหมาทาสีพืน้ห้อง , ตดิรางผ้ามา่น , ติดตัง้
กระดานไวท์บอร์ด และล้างเคร่ืองปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               การจ้างงาน ต จ านวน ๙ รายการ (ตามเอกสารท่ีแนบ) จ านวน ๑ ชดุ ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ นาย
สทุศัน์ วงโคคุ้ม โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๕,๐๙๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนห้าพนัเก้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๓ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

  
 

 

  
(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน 
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซือ้วสัดกุ่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               วสัดกุ่อสร้าง จ านวน ๙ รายการ (ตามเอกสารท่ีแนบ) จ านวน ๑ ชดุ ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ร้านไชย
หลี (อปุกรณ์ก่อสร้าง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๔,๑๔๕.๔๐ บาท (หนึง่หม่ืนส่ีพนัหนึง่ร้อยส่ีสิบห้าบาทส่ีสิบ
สตางค์) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๔ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 
  

  
 

  

(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน ๖๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซือ้วสัดงุานบ้านงานครัว จ านวน ๖๐ รายการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ชดุเคร่ืองครัว จ านวน ๖๐ จ านวน ๑ ชดุ ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ โปรดปันปัน สตดูิโอ โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทัง้สิน้ ๗๒,๘๔๕.๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนสองพนัแปดร้อยส่ีสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่
ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๔ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

  
 

 

  

(นางสปุราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน 

  
  

 

 


