
 

ประกาศโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะส านักงานพร้อมเก้าอ้ีส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ได้มีโครงการ ซื้อโต๊ะส านักงานพร้อมเก้าอ้ีส านักงาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. โต๊ะท างาน (๕๖.๑๐.๑๕.๑๙ -๐๐๐๐๐๒)[๕๕๕๗๒๐,๙๒๖๕๑,๕๕๕๗๒๒ ฯลฯ] จ านวน ๑ ตัว ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจริญภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๕,๗๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๒. เก้าอ้ีมีล้อ (ปรับระดับสูงต่ าได้) (๕๖.๑๑.๒๑.๐๒ -๐๐๐๐๐๑)[๕๕๕๘๐๗,๕๕๕๘๖๗,๕๕๕๙๑๑ ฯลฯ] 
จ านวน ๑ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจริญภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๐๐.๐๐ บาท (สองพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  

 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

สุพร พงศ์วิฑูรย์  

(นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

 
 
 
 
 

  

  
 



 

ประกาศโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัวโควิด -๑๙ (Antigen Test Kit ATK) โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ได้มีโครงการ ซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัวโควิด -๑๙ (Antigen Test Kit 
ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ชุดตรวจระบบทางเดินหายใจหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ(๔๒.๒๗.๑๕.๐๕ ) จ านวน ๑,๐๐๐ ชุด ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ บริษัท วาเลนไทน์ กรุ๊ป จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  

 
ประกาศ ณ วันที่  ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

สุพร พงศ์วิฑูรย์  

(นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 

 

 

 

  



ประกาศโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ได้มีโครงการ ซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. ตู้เก็บเอกสาร (๕๖.๑๐.๑๗.๐๒ ) จ านวน ๑ หลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจริญ
ภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๐๐.๐๐ บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๒. ตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบมีบานปิด (๕๖.๑๐.๑๗.๐๒ NaN๐๐๐๐๐๓) จ านวน ๑ หลัง ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจริญภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๔,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  

 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

สุพร พงศ์วิฑูรย์  

(นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ได้มีโครงการ จ้างจ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องผู้บริหาร โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. งานบริการติดตั้ง บ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (๗๒.๑๐.๑๕.๑๑ ) จ านวน ๑ งาน ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน พันธ์เจริญ เซอร์วิส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๒. บริการเครื่องย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จ านวน ๓ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน พันธ์
เจริญ เซอร์วิส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  

 
ประกาศ ณ วันที่  ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

สุพร พงศ์วิฑูรย์  

(นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

  
 

 



 

 



ประกาศโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาท าทางเดิน Coer Way โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ได้มีโครงการ จ้างเหมาท าทางเดิน Coer Way โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ทางเดินเท้า(๓๐.๒๒.๒๐.๕๒ ) จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไอด้าสแตนเลส โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๕,๐๐๖.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  

 
ประกาศ ณ วันที่  ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

สุพร พงศ์วิฑูรย์  

(นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

  

  
 

 

 

 

  



ประกาศโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งหน้าต่างกระจกบานเลื่อนและกั้นห้องวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ได้มีโครงการ จ้างติดตั้งหน้าต่างกระจกบานเลื่อนและกั้นห้องวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. เปลี่ยนหน้าต่างและติดตั้งหน้าต่างกระจกบานเลื่อนพร้อมประตูกระจกบานเลื่อน จ านวน ๑ รายการ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอานนท์ คาพูน้อย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๒. กั้นห้องกระจกพร้อมประตูกระจกบานเลื่อน จ านวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย
อานนท์ คาพูน้อย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  

 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

สุพร พงศ์วิฑูรย์  

(นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

  

  
 

 



 

 
ประกาศโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (๔๕.๑๑.๑๖.๐๙ -๐๐๐๐๐๑)[รองรับ,รองรับ,รองรับ ฯลฯ] จ านวน ๘ 
เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไฮคิว คอมพิวเตอร์ จันทบุรี จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๑,๖๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  

 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

สุพร พงศ์วิฑูรย์  

(นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ได้มีโครงการ ซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จอภาพโปรเจคเตอร์ (๔๕.๑๑.๑๖.๐๓ -๐๐๐๐๐๑)[จอฉายแบบตรึง (WIDE SCREEN), ๓๐๐ นิ้ว,๑๖.๑๐ 
ฯลฯ] จ านวน ๘ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไฮคิว คอมพิวเตอร์ จันทบุรี จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก
,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๔,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  

 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

สุพร พงศ์วิฑูรย์  

(นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

  

  
 

 



ประกาศโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ได้มีโครงการ ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน (๔๓.๒๑.๑๕.๐๗ -๐๐๐๐๐๓)[มากกว่าหรือเท่ากับ 
๔ core,๑ หน่วย,มากกว่าหรือเท่ากับ ๒.๒ GHz ฯลฯ] จ านวน ๑ เครื่อง(๑ เครื่อง) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท 
แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒๗,๙๙๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  

 
ประกาศ ณ วันที่  ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

สุพร พงศ์วิฑูรย์  

(นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

  

  
 

 

  



ประกาศโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบเสียงและสัญญาณภาพห้องโสตฯ และติดตั้งล าโพงขยาย

เสียงตามสายให้ครอบคลุมภายในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงระบบเสียงและสัญญาณภาพห้องโสตฯ และ
ติดตั้งล าโพงขยายเสียงตามสายให้ครอบคลุมภายในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์เกี่ยวกับเสียง(๒๐.๑๒.๑๙.๐๑ ) จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายขจร สาระ
เกตุ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  

 
ประกาศ ณ วันที่  ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 

สุพร พงศ์วิฑูรย์  

(นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

  

  
 

 

  



ประกาศโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนหน้าต่างและกั้นห้องพักครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ได้มีโครงการ จ้างเปลี่ยนหน้าต่างและกั้นห้องพักครู โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ฉากกั้นห้องและเปลี่ยนหน้าต่าง จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอานนท์ คาพูน้อย โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  

 
ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

สุพร พงศ์วิฑูรย์  

(นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

  

  
 

 



ประกาศโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ห้องถ่ายทอดสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ได้มีโครงการ ซื้ออุปกรณ์ห้องถ่ายทอดสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์ห้องถ่ายทอดสด จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด (ขาย
ปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๗๓๖.๘๐ บาท (หกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทแปดสิบ
สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  

 
ประกาศ ณ วันที่  ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

สุพร พงศ์วิฑูรย์สุพร พงศ์วิฑูรย์สุพร พงศ์วิฑูรยส์ุพร พงศ์วิฑูรย์

สุพร พงศ์วิฑูรย ์ 

(นายสุพร พงศ์วิฑูรย์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 

 


