
 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองเสียง ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเสียง ๑๒ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ชุดไมโครโฟนตู้ล าโพงเพาเวอร์มิกซ์ขาต้ังล าโพงสเปคคอนสายสัญาณชุดไมค์ต้ังโต๊ะสายล าโพงสายไมค์
สเตอริโอสายไมค์แจ็คแคนนอลผู้แจ็คแคนนอลเมีย จ านวน ๑๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส อาร์ ซาวด์ 
(ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๔,๒๙๙.๗๐ บาท (สองหมื่นส่ีพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบ
สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ AIO Acer Aspire C๒๔-๑๖๕๐ Inter i๕-๑๑๓๕G
๗ ๘GB DDR๔ ๕๑๒GB SSD ๒๓.๘ inch Win๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ AIO Acer Aspire C๒๔-๑๖๕๐ 
Inter i๕-๑๑๓๕G๗ ๘GB DDR๔ ๕๑๒GB SSD ๒๓.๘ inch Win๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน (๔๓.๒๑.๑๕.๐๗ -๐๐๐๐๐๓)[มากกว่าหรือ
เท่ากับ ๔ core,๑ หน่วย,มากกว่าหรือเท่ากับ ๒.๒ GHz ฯลฯ] จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท 
โลเวอร์นอร์ท โซลูช่ัน จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. ปูน จ านวน ๑๕ ลูก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน  ๑,๒๔๘.๔๕ บาท (หนึ่งพันสองร้อยส่ีสิบแปดบาทส่ีสิบห้าสตางค์) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. อิฐบล็อก จ านวน ๑๕๐ ก้อน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๙๒๔.๐๐ บาท (เก้าร้อยยี่สิบส่ีบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓. สกรูยิงแผ่นยิปซั่ม จ านวน ๒ ถุง/bag ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อืน่ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๔. หน้าต่างบานเล่ือน จ านวน ๒ บาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓,๙๘๐.๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน ) รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๕. เหล็กแป๊ปแบน จ านวน ๑๐ เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕,๕๘๕.๓๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทสามสิบสตางค์) 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๖. สีน้ ามันห จ านวน ๒ แกลลอน/gallon ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๗๓๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๗. สีกันสมิน จ านวน ๒ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓,๑๔๐.๐๐ บาท (สามพันหนึ่งร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๘. ลูกกล้ิงทาสี จ านวน ๓ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔๕.๐๐ บาท (ส่ีสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๙. แผ่นเรียบ ๑๒๐x๒๔๐x๐.๔ จ านวน ๒๐ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒,๔๖๐.๐๐ บาท (สองพันส่ีร้อยหกสิบบาทถ้วน) 



รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๑๐. แผ่นเรียบ ๑๒๐x๒๔๐x๐.๖ จ านวน ๒๐ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓,๗๒๐.๐๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๑๑. สกรูไม้ จ านวน ๒ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๘๐.๗๘ บาท (สองร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือปูน อิฐบล็อก สกรูยึดกระเบื้อง ดอกเจาะเหล็ก เหล็กแป๊ป ยาก าจัด
ปลวก ข้อต่อสามทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อปูน อิฐบล็อก สกรูยึดกระเบื้อง ดอกเจาะเหล็ก 
เหล็กแป๊ป ยาก าจัดปลวก ข้อต่อสามทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ปูนอิฐบล็อกสกรูยึดกระเบื้องดอกเจาะเหล็กเหล็กแป๊ปแบนยาก าจัดปลวกข้อต่อสามทาง จ านวน ๗ 
รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ท้ังส้ิน ๑๑,๖๘๔.๖๔ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบส่ีบาทหกสิบส่ีสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Acer TravelMate TMP๒๑๔-๕๓-๕๓
NS/T๐๐๒,CPU Intel Core i๕-๑๑๓๕G๗,RAM ๘ GB DDR๔,๒๕๖GB PCIe NVMe M.๒ SSD,๑๔.๐ 

๑๓๖๖x๗๖๘ (HD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Acer TravelMate TMP
๒๑๔-๕๓-๕๓NS/T๐๐๒,CPU Intel Core i๕-๑๑๓๕G๗,RAM ๘ GB DDR๔,๒๕๖GB PCIe NVMe M.๒ SSD,
๑๔.๐ ๑๓๖๖x๗๖๘ (HD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Acer TravelMate TMP๒๑๔-๕๓-๕๓NS/T๐๐๒,CPU Intel Core i๕-
๑๑๓๕G๗,RAM ๘ GB DDR๔,๒๕๖GB PCIe NVMe M.๒ SSD,๑๔.๐ ๑๓๖๖x๗๖๘ (HD) จ านวน ๑ เครื่อง ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ลาดยาว จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๙,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ง
หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือไม้ชักฟิวส์ ๑ ชุด สวิทแสงแดด ๓ ตัว หลอดไส้ ๒ หลอด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อไม้ชักฟิวส์ ๑ ชุด สวิทแสงแดด ๓ ตัว หลอดไส้ ๒ 
หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. ไม้ชักฟิวส์ จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านลาดยาวการไฟฟ้า โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ท้ังส้ิน ๑๒,๒๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. สวิตช์แสงแดด จ านวน ๓ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านลาดยาวการไฟฟ้า โดยเสนอราคา เป็น
เงินท้ังส้ิน ๔๘๐.๐๐ บาท (ส่ีร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓. หลอดใส้ จ านวน ๒ หลอด/tube ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านลาดยาวการไฟฟ้า โดยเสนอราคา 
เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๐.๐๐ บาท (สามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ AIO Lenovo IdeaCentre AIO ๓ ๒๔ITL๖ Intel 
i๓-๑๑๑๕G๔/๔GB DDR/๒๕๖GB SSD/๒๓.๘ inch/Integrated Graphic/Win ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ AIO Lenovo IdeaCentre AIO 
๓ ๒๔ITL๖ Intel i๓-๑๑๑๕G๔/๔GB DDR/๒๕๖GB SSD/๒๓.๘ inch/Integrated Graphic/Win ๑๐ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จ านวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ลาดยาว 
จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๗,๘๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ืออุปกรณ์ใช้ในการเผยแพร่โฆษณา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้ออุปกรณ์ใช้ในการเผยแพร่โฆษณา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน 
               ๑. สายHDMI จ านวน ๑ เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ลาดยาว จ ากัด โดยเสนอราคา เป็น
เงินท้ังสิ้น ๑๙๐.๐๐ บาท (หน่ึงร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. หัวแปลงHDMI จ านวน ๑ หัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ลาดยาว จ ากัด โดยเสนอราคา 
เป็นเงินท้ังสิ้น ๑๙๐.๐๐ บาท (หน่ึงร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓. หูฟัง จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ลาดยาว จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ท้ังสิ้น ๔๙๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ท้ังปวง 
               ๔. สายแยกไมค์+หูฟัง จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ลาดยาว จ ากัด โดยเสนอราคา 
เป็นเงินท้ังสิ้น ๖๙.๐๐ บาท (หกสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท้ังปวง 
               ๕. หัวแปลง MiNi HDMI จ านวน ๑ หัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ลาดยาว จ ากัด โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินท้ังสิ้น ๑๘๐.๐๐ บาท (หน่ึงร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๖. สายล าโพง จ านวน ๒ เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ลาดยาว จ ากัด โดยเสนอราคา เป็น
เงินท้ังสิ้น ๓๒๐.๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท้ังปวง 
               ๗. กล่องแยกจอ HDMI จ านวน ๒ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ลาดยาว จ ากัด โดย
เสนอราคา เป็นเงินท้ังสิ้น ๙๘๐.๐๐ บาท (เก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๘. สาย HDMI จ านวน ๒ เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ลาดยาว จ ากัด โดยเสนอราคา เป็น
เงินท้ังสิ้น ๗๘๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๙. เครื่องบันทึกเสียง จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ลาดยาว จ ากัด โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินท้ังสิ้น ๖,๑๙๐.๐๐ บาท (หกพันหน่ึงร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   
    
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
 



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดต้ังผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี  โรง เรียนลาดยาววิทยาคม  ไ ด้มี โครงการ  จ้าง ติด ต้ัง ผ้าม่ านพร้อมอุปกรณ์ โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ติดต้ังผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๓ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านคานาอันผ้าม่าน โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างตัดสต๊ิกเกอร์ซีทรูพร้อมติดต้ัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ได้มีโครงการ จ้างจ้างตัดสต๊ิกเกอร์ซีทรูพร้อมติดต้ัง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ตัดสต๊ิกเกอร์ซีทรูพร้อมติดต้ัง จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบี อาร์ต โดยเสนอราคา 
เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๑,๔๖๔.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันส่ีร้อยหกสิบส่ีบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุส านักงาน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุส านักงาน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. กระดาษดับเบิ้ลเอ จ านวน ๑๐ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยา
ภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. โพทอิท จ านวน ๑๐ ห่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,
ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๘๐.๐๐ บาท (สามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓. อุปกรณ์ถอนลวดเย็บกระดาษ จ านวน ๑ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยา
ภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๖๕.๐๐ บาท (หกสิบห้าบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๔. กาว ๒ หน้า จ านวน ๑๒ ม้วน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 
(ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๑๖.๐๐ บาท (สองร้อยสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๕. กาวน้ า จ านวน ๒ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 
(ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๖.๐๐ บาท (สามสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๖. ทะเบียนหนังสือส่ง - รับ จ านวน ๑๒ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 
1974 (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๗๒๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๗. กระดาษการ์ดหอม จ านวน ๓ ห่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 
(ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก๊ิฟ และ สปอรทไลท์โซล่าเซลล์ 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตาม ท่ี  โ ร ง เรี ยนลาดยาววิทยาคม  ไ ด้มี โครงการ  กิ๊ ฟ  และ  สปอรทไลท์ โซ ล่า เซลล์   นั้ น 
               ๑. กิ๊ฟตีสายไฟ จ านวน ๕ ถุง/bag ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านลาดยาวการไฟฟ้า โดยเสนอราคา 
เป็นเงินท้ังส้ิน ๕๐.๐๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. สปรอทไลท์ โซล่าเซลล์ จ านวน ๕ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านลาดยาวการไฟฟ้า โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    

 
    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือโซล่าเซลล์ UFO ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อโซล่าเซลล์ UFO ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โซล่าเซลล์ UFO จ านวน ๕ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านลาดยาวการไฟฟ้า โดยเสนอราคา เป็น
เงินท้ังส้ิน ๖,๗๕๐.๐๐ บาท (หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือไมค์ผู้ร่วมประชุมก้านยาว ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ได้มี โครงการ  ซื้อไมค์ผู้ร่วมประชุมก้านยาว ๔ ชุด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ไมโครผู้ร่วมประชุมก้านยาว จ านวน ๔ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอไอ-ไพศาล นครสวรรค์ 
จ ากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๐,๕๔๔.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าร้อยส่ีสิบส่ีบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บบ ๑๙๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บบ ๑๙๑๑ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               บริการการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ จ านวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านอู่ เอส เค 
ยานยนต์ โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน  ๒๔ ,๘๑๐.๐๐ บาท (สองหมื่นส่ีพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน ) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือเคร่ืองปร๊ินเตอร์ Epson ๑ เคร่ือง ถาดพิมพ์การ์ด PVC for T๖๐ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ Epson ๑ เครื่อง ถาดพิมพ์การ์ด 
PVC for T๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. เครื่องพิมพ์ Epson l๘๐๕ จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทัช ปรินท์ต้ิง รีพับ
ลิค จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๒,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพัน
แปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง  
               ๒. ถาดพิมพ์การ์ด PVC for T๖๐ จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทัช ปรินท์ต้ิง รีพับ
ลิค จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๙๘.๐๐ บาท (สองร้อยเก้าสิบแปด
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ จ้างค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเยี่ยมนักเรียน จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน CK.Copy โดย
เสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๐,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
  

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือหน้ากากอนามัย,ถุงมือตรวจโรค,ชุด PPE,เฟสชิว,น้ ายาฆ่าเชื้อโรค โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อหน้ากากอนามัย,ถุงมือตรวจโรค,ชุด PPE,เฟสชิว,
น้ ายาฆ่าเช้ือโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. หน้ากากอนามัย จ านวน ๕ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ 
จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. ถุงมือตรวจโรค จ านวน ๒ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ 
จ ากัด (ขายส่ง ,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน  ๓๕๐.๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓. ชุดป้องกันโรค (PPE) จ านวน ๑๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ 
จ ากัด (ขายส่ง ,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒,๖๐๐.๐๐ บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน ) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๔. Face shield จ านวน ๑๐ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔๐๐.๐๐ บาท (ส่ีร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๕. ปรอทวัดอุณหภูมิ จ านวน ๕ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๖. น้ ายาฆ่าเช้ือแบคทีเรีย จ านวน ๑ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็มที อุปกรณ์
การแพทย์ จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๔๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันส่ีร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือกระดาษดับเบิ้ลเอ ๗๕ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตาม ท่ี  โ ร ง เรี ยนลาดยาววิทยาคม  ไ ด้มี โครงการ  ซื้ อกระดาษดับเบิ้ ล เอ  ๗๕ รีม  โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               กระดาษดับเบิ้ลเอ จ านวน ๗๕ รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 
(ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือน้ ามันประจ าเดือน ต.ค. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี  โรง เรียนลาดยาววิทยาคม  ไ ด้มี โครงการ  ซื้อน้ ามันประจ า เดือน ต.ค.  ๖๔ โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. น้ ามันดีเซล จ านวน ๖๗.๓๑ ลิตร/litre ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สหภัณฑ์บริการลาดยาว 
จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. น้ ามันแก๊สโซฮอล์ จ านวน ๕๗.๘๕ ลิตร/litre ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สหภัณฑ์บริการ
ลาดยาว จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๘๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓. น้ ามันดีเซล จ านวน ๗๒.๒๘ ลิตร/litre ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สหภัณฑ์บริการลาดยาว 
จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒,๑๙๐.๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนยางรถตู้โรงเรียนทะเบียน นค ๔๔๐๐ จ านวน ๔ เส้น 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มโีครงการ เปล่ียนยางรถตู้โรงเรียนทะเบียน นค ๔๔๐๐ จ านวน ๔ 
เส้น  นั้น 
               ยางรถยนต์ จ านวน ๔ เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาบัวการยาง (ส านักงาน
ใหญ่) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือน้ ามันประจ าเดือน พ.ย. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มโีครงการ ซื้อน้ ามันประจ าเดือน พ.ย. ๖๔ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. น้ ามันดีเซล จ านวน ๑๔๐.๔๓ ลิตร/litre ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สหภัณฑ์บริการลาดยาว 
จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔,๒๒๐.๐๐ บาท (ส่ีพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. น้ ามันดีเซล จ านวน ๑๑๖.๐๓ ลิตร/litre ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สหภัณฑ์บริการลาดยาว 
จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓,๕๑๐.๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓. น้ ามันเครื่อง จ านวน ๑ แกลลอน/gallon ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สหภัณฑ์บริการ
ลาดยาว จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๙๙๐.๐๐ บาท (เก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือบัตร IDX๒ จ านวน ๘๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี  โรง เรียนลาดยาววิทยาคม  ไ ด้มี โครงการ  ซื้ อบัตร IDX๒ จ านวน ๘๐๐ ใบ โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               บัตร IDX๒ จ านวน ๘๐๐ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอเดีย เมคเกอร์ เทคโนโลยี จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๖,๙๕๐.๗๒ บาท (หกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือเคร่ืองปร๊ินเตอร์ Canon ๑ เคร่ือง ล าโพงบูททูธ ๑ คู่ หมึกเติม Canon 
๔ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ Canon ๑ เครื่อง ล าโพงบูททูธ ๑ 
คู่ หมึกเติม Canon ๔ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. เครื่องพิมพ์ Canon G๒๐๑๐ จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ตึกเจริญคอมพ์ 
เน็ตเวิร์ค เซ็นเตอร์ จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔,๕๐๐.๐๐ บาท (ส่ีพันห้า
ร้อยบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง  
               ๒. ล าโพงคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ คู่ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ตึกเจริญคอมพ์ เน็ตเวิร์ค เซ็น
เตอร์ จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๓๐.๐๐ บาท (สามร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
ร ว ม ภ า ษี มู ล ค่ า เ พิ่ ม แ ล ะ ภ า ษี อื่ น  ค่ า ข น ส่ ง  ค่ า จ ด ท ะ เ บี ย น  แ ล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อื่ น ๆ  ท้ั ง ป ว ง  
               ๓. หมึกเติม Canon จ านวน ๔ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ตึกเจริญคอมพ์ 
เน็ตเวิร์ค เซ็นเตอร์ จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๕๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้า
ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
  

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ได้มีโครงการ  จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๔ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๔ จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธีรพัฒน์ สมัครการ 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    

 
    
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อม จ านวน ๓๙ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๑,๕๐๑.๐๑ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเอ็ดบาท
หนึ่งสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
  

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือคีย์บอร์ด Yamaha โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อคีย์บอร์ด Yamaha โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
คีย์บอร์ด Yamaha จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นิวห้างกีฬามิวสิค (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็น
เงินท้ังส้ิน ๘,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    
    

 
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือปลั๊กไฟ ๙ อัน กระดาษดับเบิ้ลเอ ๔ กล่อง หมึกเติมCanon ๔ ขวด  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อปล๊ักไฟ ๙ อัน กระดาษดับเบิ้ลเอ ๔ กล่อง หมึกเติม
Canon ๔ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. ปล๊ักไฟฟ้า ๑๐ เมตร จ านวน ๙ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ลาดยาว จ ากัด โดย
เสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๖,๒๑๐.๐๐ บาท (หกพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. กระดาษดับเบิ้ลเอ จ านวน ๔ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ลาดยาว 
จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒,๓๖๐.๐๐ บาท (สองพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓. หมึกเติมCanon G๒๐๑๐ จ านวน ๔ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์
ลาดยาว จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันส่ีร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    

 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือเคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า ๑ เคร่ือง ปลั๊กไฟ ๓ อัน กระดาษดับเบิ้ลเอ ๙ 
กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มโีครงการ ซื้อเครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า ๑ เครื่อง ปล๊ักไฟ ๓ อัน 
กระดาษดับเบิ้ลเอ ๙ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ลาดยาว จ ากัด โดย
เสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๖๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. ปล๊ักไฟฟ้า ๕ เมตร จ านวน ๓ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ลาดยาว จ ากัด โดย
เสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๔๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันส่ีร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓. กระดาษถ่ายดับเบิ้ลเอ จ านวน ๙ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ลาดยาว 
จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕,๓๑๐.๐๐ บาท (ห้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือตู้ล าโพงมอนิเตอร์+บลูทูธ ๑ ชุด ไมค์กระเดื่อง ๑ ชุด 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มโีครงการ ซื้อตู้ล าโพงมอนิเตอร์+บลูทูธ ๑ ชุด ไมค์กระเด่ือง ๑ 
ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. ตู้ล าโพงมอนิเตอร์+บลูทูธ จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอไอ-ไพศาล 
นครสวรรค์ จ ากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๗,๐๖๒.๐๐ บาท (เจ็ดพันหกสิบสองบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. ไมค์กระเด่ือง จ านวน ๑ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอไอ-ไพศาล นครสวรรค์ จ ากัด 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒,๕๖๘.๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาท าอาหารกลางวันและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมาท าอาหารกลางวันและอาหารว่าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างเหมาท าอาหารกลางวันและอาหารว่าง จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายจรินทร์ ฉวี
ทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือกระดาษดับเบิ้ลเอ จ านวน ๒๐ รีม สต๊ิกเกอร์ใสเอ๔ จ านวน ๖ ห่อ พัด
ลมติดผนัง ๑๘ นิ้ว จ านวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อกระดาษดับเบิ้ลเอ จ านวน ๒๐ รีม สต๊ิกเกอร์ใสเอ๔ 
จ านวน ๖ ห่อ พัดลมติดผนัง ๑๘ นิ้ว จ านวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. กระดาษดับเบิ้ลเอ จ านวน ๒๐ รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 
(ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สองพันส่ีร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. สติกเกอร์ใสเอ ๔ จ านวน ๖ ห่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 
(ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓. พัดลมติดผนัง จ านวน ๘ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขาย
ส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
  

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ๑๖ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน จ านวน ๑๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 
1974 (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๐,๕๑๕.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตเดือน เม.ย. ๖๔ ถึง มิ.ย. ๖๔  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 -------------------------------------------------------------------- 
ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตเดือน ต.ค. ๖๔ ถึง 

ธ.ค. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

บริการเช่าอินเตอร์เน็ต ๓ เดือน ต.ค. ๖๔ ถึง ธ.ค. ๖๔ จ านวน ๓ งวด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็น
เงินท้ังส้ิน ๑๕,๙๔๓.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยส่ีสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง  

 
 
 
         ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 
 

(นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือน้ ามันประจ าเดือน ธ.ค. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี  โรง เรียนลาดยาววิทยาคม  ไ ด้มี โครงการ  ซื้ อน้ ามันประจ าเ ดือน ธ .ค. ๖๔ โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. น้ ามันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จ านวน ๒๒๕ ลิตร/litre ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สหภัณฑ์บริการ
ลาดยาว จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๗,๐๕๖.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. น้ ามันดีเซล จ านวน ๔๕๖.๔๔ ลิตร/litre ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สหภัณฑ์บริการลาดยาว 
จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๓,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันส่ีร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓. น้ ามันเครื่อง จ านวน ๗ กระปุก/jar ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สหภัณฑ์บริการลาดยาว 
จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕๖๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

 

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
วัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซม จ านวน ๔๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔๕,๓๘๒.๗๐ บาท (ส่ีหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบสองบาทเจ็ด
สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน 
               ๑. เครื่องปริ๊นเตอร์ Canon G๒๐๑๐ จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ตึกเจริญคอมพ์ เน็ตเวิร์ค เซ็น
เตอร์ จ ากัด (ขายส่ง ,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๙๐.๐๐ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๒. เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ตึกเจริญคอมพ์ เน็ตเวิร์ค เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) รวม 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๓. แป้นพิมพ์อักษร (Keyboards) จ านวน ๑ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ตึกเจริญคอมพ์ เน็ตเวิร์ค เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๔. เมาส์ จ านวน ๑ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ตึกเจริญคอมพ์ เน็ตเวิร์ค เซ็นเตอร์ จ ากัด (ขายส่ง ,ขายปลีก
,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๕. แผ่นรองเมาส์ จ านวน ๑ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ตึกเจริญคอมพ์ เน็ตเวิร์ค เซ็นเตอร์ จ ากัด (ขายส่ง ,
ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐.๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวม 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๖. ล าโพงคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ คู่ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ตึกเจริญคอมพ์ เน็ตเวิร์ค เซ็นเตอร์ จ ากัด (ขาย
ส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) รวม 
าษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๗. ปลั๊กไฟฟ้า จ านวน ๑ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ตึกเจริญคอมพ์ เน็ตเวิร์ค เซ็นเตอร์ จ ากัด (ขายส่ง ,ขาย
ปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๐.๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๘. USB จ านวน ๑ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ตึกเจริญคอมพ์ เน็ตเวิร์ค เซ็นเตอร์ จ ากัด (ขายส่ง ,ขายปลีก
,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๐.๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๙. หมึกเติม Canon จ านวน ๔ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ตึกเจริญคอมพ์ เน็ตเวิร์ค เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (ขายส่ง ,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๒๐.๐๐ บาท (หน่ึงพันห้าร้อยย่ีสิบบาทถ้วน ) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๐. หมึกเติม Canon จ านวน ๒ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ตึกเจริญคอมพ์ เน็ตเวิร์ค เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๐.๐๐ บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    
    
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
 



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. ตู้ล าโพงช่วยสอน จ านวน ๘ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส อาร์ ซาวด์ (ขายส่ง ,ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๐,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. ไมโครโฟน จ านวน ๘ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส อาร์ ซาวด์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒,๑๔๐.๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุการเรียนการสอน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเรียนการสอน ๑๖ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุอุปกรณ์การเรียน ๑๖ รายการ จ านวน ๑๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕,๕๘๖.๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยแปดสิบหก
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี  โรง เรียนลาดยาววิทยาคม  ไ ด้มี โครงการ  ซื้ อวัสดุส านักงาน ๑๘ รายการ โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               กระดาษดับเบิ้ลเอกระดาษการ์ดขาว ๑๒๐gกระดาษการ์ดขาว ๑๕๐gกระดาษการ์ดสีกรรไกรคัดเตอร์
เล็กเทปใสคัดเตอร์ใหญ่ลวดเย็บกระดาษแผ่นยางรองตัดกาวดักหนูน้ ายาล้างจานไม้กวาดท่ีตักขยะไม้ถูพื้นฟองน้ า
โพท จ านวน ๑๘ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขายปลีก) โดย
เสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๘,๐๕๙.๐๐ บาท (แปดพันห้าสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ๑๘ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน จ านวน ๑๘ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 
1974 (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๘,๔๑๑.๐๐ บาท (แปดพันส่ีร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือใช้ในส านักงานทะเบียนโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ไ ด้มีโครงการ  ซื้อใช้ในส านักงานทะเบียนโรงเรียน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               กระดาษการ์ดขาวแฟ้มกาวยูฮูปากกาหมึกซึมไส้แฟ้ม จ านวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕,๓๐๐.๐๐ บาท (ห้า
พันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี  โรง เรียนลาดยาววิทยาคม  ไ ด้มี โครงการ  ซื้ อวัสดุส านักงาน ๑๐ รายการ โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               กระดาษดับเบิ้ลเอกระดาษไอเดียแฟ้มแฟ้มไส้แฟ้มตะกร้าเคลือบเครื่องคิดเลขปล๊ักไฟกล่องเอกสารตู้
เอกสาร จ านวน ๑๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๖,๙๐๐.๐๐ บาท (หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างท าป้ายความรู้เก่ียวกับศาสตร์พระราชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ จ้างจ้างท าป้ายความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างท าป้ายความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา จ านวน ๖ ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โมเดิร์น
อาร์ต กราฟฟิค จ ากัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    

 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือแอลกฮอล์ ๑๐๐ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตาม ท่ี  โ ร ง เรี ยนลาดยาววิทยาคม  ไ ด้มี โครงการ  ซื้ อแอลกฮอ ล์ ๑๐๐ แกลลอน โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               น้ ายาฆ่าเช้ือ จ านวน ๑๐๐ แกลลอน/gallon ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ศิริเจริญทรัพย์ไพรวัลย์ 
จ ากัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๗,๙๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ATK)และชุดป้องกันเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ (PPE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อชุดตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ATK)และชุด
ป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (PPE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. ชุดตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ATK) จ านวน ๔๐ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท ไซเอนซ์ 101 จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๒,๘๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยส่ี
สิบบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ัง ปวง 
               ๒. ชุดป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (PPE) จ านวน ๑ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท 
ไซเอนซ์ 101 จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๗๙๕.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างท าอุโมงค์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส าหรับนักเรียน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ จ้างจ้างท าอุโมงค์ฉีดพ่นฆ่าเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ส าหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างท าอุโมงค์ฉีดพ่นฆ่าเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส าหรับนักเรียน จ านวน ๑ ช้ิน/piece ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ร้าน A2B อิเล็กริค @ลาดยาว โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๙,๙๕๐.๐๐ บาท (เก้าพันเก้าร้อยห้า
สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ ๕ เคร่ือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ได้มีโครงการ  จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์  ๕ เครื่อง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               งานบริการซ่อมเครื่องปริ็นเตอร์ จ านวน ๕ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ตึกเจริญคอมพ์ 
เน็ตเวิร์ค เซ็นเตอร์ จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕,๙๕๐.๐๐ บาท (ห้าพันเก้า
ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุรายการซ่อมแซม ๖๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุรายการซ่อมแซม ๖๓ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม จ านวน ๖๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๖๑,๓๗๘.๐๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบแปด
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๑ เคร่ือง โปรเจคเตอร์ ๑ เคร่ือง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง โปรเจคเตอร์ ๑ เครื่อง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ (Projectors) จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอด
ไวซ์ ลาดยาว จ ากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือเคร่ืองสแกนเอกสาร ๑ เคร่ือง โทรศัพท์ส านักงาน ๑ เคร่ือง หมึกเติม
ปร๊ินเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องสแกนเอกสาร ๑ เครื่อง โทรศัพท์ส านักงาน ๑ 
เครื่อง หมึกเติมปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. เครื่องสแกนเนอร์ Brother จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว 
จ ากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๑,๑๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน ) 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. โทรศัพท์ไร้สาย Panasonic จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว 
จ ากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๖๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน ) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓. หมึกพิมพ์ Canon จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕๖๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๔. หมึกพิมพ์ CKI จ านวน ๑ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒,๒๙๐.๐๐ บาท (สองพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๕. หมึกพิมพ์ HP จ านวน ๑ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕๙๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว 
จ ากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๒,๙๘๔.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบส่ีบาทถ้วน ) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือสต๊ิกเกอร์สูญญากาศและผ้าม่านทอลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อสต๊ิกเกอร์สูญญากาศและผ้าม่านทอลาย โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. สติกเกอร์สูญญากาศ จ านวน ๔ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 
(มหาชน) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๘๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบ
บาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใ ช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง  
               ๒. ผ้าม่านทอลาย จ านวน ๙ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 
(มหาชน) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓,๕๙๑.๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยเก้าสิบ
เอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  
 

  



 

 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องสุขศึกษาพลศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ จ้างค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องสุขศึกษาพลศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ปรับปรุงห้องสุขศึกษาพลศึกษา จ านวน ๑ ห้อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพรชัยอลูมิเนียม โดย
เสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๙,๗๕๐.๐๐ บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 

 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พัดลมติดผนัง  
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ พัดลมติดผนัง  นั้น พัดลมติดผนัง จ านวน ๔๐ ตัว ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) (ขายปลีก)  โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ท้ังส้ิน ๔๑,๙๒๐.๐๐ บาท (ส่ีหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in One Lenovo Think Centre V๓๐a-๒๒I 
๑ เคร่ือง เอ็กซ์ทานอล ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One Lenovo Think 
Centre V๓๐a-๒๒I ๑ เครื่อง เอ็กซ์ทานอล ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One Lenovo Think Centre V๓๐a-๒๒I จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สอง
หมื่นสองพันส่ีร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง  
               ๒. เอ็กซ์ทานอล จ านวน ๑ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๘๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือเคร่ืองเย็บกระดาษ ไส้แฟ้ม คัดเตอร์ ใบมีดคัดเตอร์ คลิปด า โพทอิท 
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องเย็บกระดาษ ไส้แฟ้ม คัดเตอร์ ใบมีดคัดเตอร์ 
คลิปด า โพทอิท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เครื่องเย็บกระดาษเครื่องเย็บกระดาษไส้แฟ้มคัดเตอร์ใบมีดคัดเตอร์คลิปด าคลิปด าโพทอิท จ านวน ๗ 
รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ท้ังส้ิน ๖,๘๘๘.๐๐ บาท (หกพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   นั้น 
               กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานท่ัวไป จ านวน ๕๐๐ รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔๒,๕๐๐.๐๐ บาท (ส่ีหมื่นสองพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    

 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือเคร่ืองปร๊ินเตอร์ HP Laser MF๑๓๕A หมึกเติม HP โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ HP Laser MF๑๓๕A หมึกเติม HP 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. เครื่องพิมพ์ HP Laser MF๑๓๕A จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ 
ลาดยาว จ ากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔,๙๐๐.๐๐ บาท (ส่ีพันเก้าร้อยบาทถ้วน ) รวม
ภ า ษี มู ล ค่ า เ พิ่ ม แ ล ะ ภ า ษี อื่ น  ค่ า ข น ส่ ง  ค่ า จ ด ท ะ เ บี ย น  แ ล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อื่ น ๆ  ท้ั ง ป ว ง  
               ๒. หมึกเติม HP จ านวน ๔ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือเคร่ืองอคอมพิวเตอร์All in One Lenovo เคร่ืองปร๊ินเตอร์ 
HP เมาส์ สายเพิ่มความยาว USB ปลั๊กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องอคอมพิวเตอร์All in One Lenovo 
เครื่องปริ๊นเตอร์ HP เมาส์ สายเพิ่มความยาว USB ปล๊ักไฟ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง   นั้น 
               ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One Lenovo จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๘,๙๐๐.๐๐ บาท  
(หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. เครื่องพิมพ์ Laser printers จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ 
ลาดยาว จ ากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔,๙๐๐.๐๐ บาท (ส่ีพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓. เมาส์ จ านวน ๑ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๕๐.๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๔. ปล๊ักไฟฟ้า จ านวน ๑ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๕๐.๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๕. สายเพิ่มความยาว USB จ านวน ๑ เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ 
ลาดยาว จ ากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๕๐.๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ืออุปกรณ์ประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้ออุปกรณ์ประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์ประกอบอาหาร จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านกฤษณ์ศิริ โดยเสนอราคา เป็น
เงินท้ังส้ิน ๑๙,๙๙๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี  โรง เรียนลาดยาววิทยาคม  ไ ด้มี โครงการ  ซื้ อวัสดุส านักงาน ๑๓ รายการ โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์ส านักงาน ๑๓ รายการ จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยา
ภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕,๖๐๗.๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยเจ็ดบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี  โรง เรียนลาดยาววิทยาคม  ไ ด้มี โครงการ  ซื้ อวัสดุส านักงาน ๒๐ รายการ โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ๒๐ รายการ จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยา
ภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๖,๒๓๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อย
สามสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
  

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศพร้อมเติมน้ ายา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ ายา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               บ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านวุฒิชัยแอร์
เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๘,๗๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
    
    
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

 

 

  
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ไ ด้มี โครงการ  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ๒๒ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า ๒๒ รายการ จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ็น ที แอร์ เซอร์วิส 
(ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕๒,๓๗๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือหนังสือ ๒๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อหนังสือ ๒๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               หนังสือน่าอ่าน ๒๕๐ เล่ม จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ืออุปกรณ์กีฬา ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้ออุปกรณ์กีฬา ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. ลูกแฮนด์บอล จ านวน ๑๐ ลูก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กีฬาภัณฑ์ จ ากัด (ขายส่ง ,ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๘,๙๐๐.๐๐ บาท (แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. ลูกวอลเลย์บอล จ านวน ๒๐ ลูก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กีฬาภัณฑ์ จ ากัด (ขายส่ง,ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๔,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นส่ีพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓. ลูกฟุตซอล จ านวน ๒๐ ลูก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กีฬาภัณฑ์ จ ากัด (ขายส่ง ,ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๔. ลูกฟุตบอล จ านวน ๑๕ ลูก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กีฬาภัณฑ์ จ ากัด (ขายส่ง ,ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๙,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๕. เสาอากาศวอลเลย์บอล จ านวน ๑ คู่ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กีฬาภัณฑ์ จ ากัด (ขายส่ง,
ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๙๕.๐๐ บาท (สามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๖. ตาข่ายประตูฟุตซอล จ านวน ๒ คู่ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กีฬาภัณฑ์ จ ากัด (ขายส่ง,ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓,๑๐๐.๐๐ บาท (สามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๗. ลูกตะกร้อ จ านวน ๕ ลูก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กีฬาภัณฑ์ จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดย
เสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒,๓๔๐.๐๐ บาท (สองพันสามร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๘. ตาข่ายเซปักตะกร้อ จ านวน ๑ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กีฬาภัณฑ์ จ ากัด (ขายส่ง,ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔๗๐.๐๐ บาท (ส่ีร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    
    
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
 

 



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือหมึกเติมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ แบตเคร่ืองส ารองไฟ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อหมึกเติมเครื่องปริ๊นเตอร์ แบตเครื่องส ารองไฟ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. หมึกพิมพ์ Canon G๒๐๑๐ จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว 
 จ ากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันส่ีร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. หมึกพิมพ์ Canon MP๒๘๗ จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว 
จ ากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕๖๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓. หมึกพิมพ์ Epson จ านวน ๕ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว 
จ ากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๓๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๔. ตลับหมึก จ านวน ๑ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๘๙๐.๐๐ บาท (แปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๕. แบตเตอรี่เครื่องส ารองไฟ จ านวน ๕ ก้อน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว 
จ ากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๖. คอมพิวเตอร์ ASUS รุ่น S๕๐๐SC-๕๑๑๔๐๐๐๑๐WS จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๗,๙๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ด
พันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 



   
  

 

 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือเคร่ืองปร๊ินเตอร์ HP Smart Tank ๖๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ HP Smart Tank ๖๑๕ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เครื่องปริ๊นเตอร์ HP Smart Tank ๖๑๕ จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ 
ลาดยาว จ ากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๗,๒๙๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
  

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือกระดาษดับเบิ้ลเอ กระดาษกลอสซ่ี หมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อกระดาษดับเบิ้ลเอ กระดาษกลอสซี่ หมึกพิมพ์ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. กระดาษดับเบิ้ลเอ จ านวน ๔ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒,๓๒๐.๐๐ บาท (สองพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. กระดาษกลอสซี่ จ านวน ๖ ห่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๗๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓. หมึกพิมพ์เลเซอร์ HP จ านวน ๓ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว 
จ ากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒,๖๗๐.๐๐ บาท (สองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน ) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๔ (ห้องภาษาต่างประเทศ)  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตาม ท่ี  โ ร ง เรี ยนลาดยาววิทยาคม  ไ ด้มี โครงการ  จ้ า งปรับปรุ งซ่ อมแซมอาคาร เรี ยน  ๔  
(ห้องภาษาต่างประเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๔ (ห้องภาษาต่างประเทศ) จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
นายไชยันต์ สมบูรณ์ประเสริฐ โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นส่ีพันบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
  

 

  



 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง เผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
-------------------------------------------------------------------- 

 
 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ สถานท่ีปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น  
 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
5 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 
 
        ประกาศ ณ วันท่ี  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 

(นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ๒๔,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตาม ท่ี  โ ร ง เรี ยนลาดยาววิทย าคม  ไ ด้ มี โ คร ง การ  ซื้ อ เครื่ อ ง ปรั บอ ากาศ ๒๔ ,๐๐๐  BTU  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เครื่องปรับอากาศ จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านวุฒิชัยแอร์เซอร์วิส โดยเสนอราคา 
เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
  

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือสายแลน หัวแลน คีมเข้าหัวแลน อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณ  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อสายแลน หัวแลน คีมเข้าหัวแลน อุปกรณ์ทดสอบ
สัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. สายแลน จ านวน ๒ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด  
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. หัวแลน จ านวน ๒๐ ถุง/bag ผู้ไ ด้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด  
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓. คีมเข้าหัวแลน จ านวน ๒ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันส่ีร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๔. อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณสายแลน จ านวน ๒ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ 
ลาดยาว จ ากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุส านักงาน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุส านักงาน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. แฟ้ม จ านวน ๑๙ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,
ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๙๙๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. กล่องเอกสาร ๓ ช่อง จ านวน ๖ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 
1974 (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๓๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓. ไส้แฟ้ม จ านวน ๔๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,
ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๘๐๐.๐๐ บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๔. กระดาษการ์ดขาว จ านวน ๑ ห่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 
(ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๘๐.๐๐ บาท (แปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๕. กระดาษโฟโต้ จ านวน ๑ ห่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขาย
ส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๖. กระดาษดับเบิ้ลเอ จ านวน ๑๙ รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 
(ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน  ๒,๒๘๐.๐๐ บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๗. เทปโฟม จ านวน ๑ ม้วน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,
ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๔๐.๐๐ บาท (สองร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๘. เทปกาวสองหน้าแบบบาง จ านวน ๒ ม้วน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 
1974 (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๗๒.๐๐ บาท (เจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
 



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือกรอบรูปเกียรติบัตรเอ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อกรอบรูปเกียรติบัตรเอ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               กรอบรูปเกียรติบัตรเอ ๔ จ านวน ๑๐๐ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 
1974 (ขายส่ง ,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน  ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือซ้ือชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ATK)และชุดป้องกันเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (PPE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มโีครงการ ซื้อซื้อชุดตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ATK)และ
ชุดป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (PPE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. ชุดตรวจโควิค-๑๙ ATK จ านวน ๒๐๐ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไซเอนซ์ 101 
จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๓,๙๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. ชุดป้องกัน PPE จ านวน ๑ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไซเอนซ์ 101 จ ากัด โดย
เสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๗๙๕.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารขาวด า-สี ยี่ห้อ RICOH รุ่น IMC๒๐๐๐  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มโีครงการ เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวด า-สี ยี่ห้อ RICOH รุ่น 
IMC๒๐๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด (ขาย
ปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๓๓,๕๓๖.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบหก
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือจัดซ้ือเคร่ืองโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  
พร้อมติดต้ังจ านวน ๓๒ เคร่ือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) พร้อม
ติดต้ังจ านวน ๓๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โทรทัศน์ TCL ทีวี ๕๕ นิ้ว LED ๔K UHD Android TV จ านวน ๓๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท โลเวอร์นอร์ท โซลูช่ัน จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔๙๙,๒๐๐.๐๐ บาท (ส่ีแสนเก้าหมื่นเก้า
พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือหมึกอิงค์เจ็ท FW สีด า เคร่ืองรุ่น FW๑๒๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อหมึกอิงค์เจ็ท FW สีด า เครื่องรุ่น FW๑๒๓๐  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               หมึกอิงค์เจ็ท FW สีด า เครื่องรุ่น FW๑๒๓๐ จ านวน ๑๒ หลอด/tube ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่  บริษัท ริ โซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (ส่งออก ,ขายส่ง ,ขายปลีก ,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ท้ังส้ิน ๑๕๓,๘๙๙.๙๘ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์ ) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือน ก.พ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าเดือน ก.พ. ๒๕๖๕ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               น้ ามันประจ าเดือน ก.พ. ๖๕ จ านวน ๑ เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สหภัณฑ์บริการ
ลาดยาว จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๐,๓๓๖.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยสามสิบหกบาทถ้วน ) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตเดือน ม.ค. ๖๕ ถึง ก.พ. ๖๕  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตเดือน ม.ค. ๖๕ ถึง ก.พ. 
๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               บริการเ ช่ าอิน เตอร์ เน็ต ม .ค .  - ก .พ .  ๖๕ จ านวน ๒  เ ดือน  ผู้ ไ ด้รับการคัดเ ลือก ไ ด้แก่   
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ท้ังส้ิน ๑๑,๑๒๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมายานพาหนะพานักเรียนไปประกวดแข่งขันชมรม TO BE 
NUMBER ONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมายานพาหนะพานักเรียนไปประกวดแข่งขัน
ชมรม TO BE NUMBER ONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างเหมายานพาหนะ จ านวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางทัศนีย์ ทุเรียนทอง โดยเสนอราคา 
เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแขวนขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU (ห้องศูนย์HCEC) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU 
(ห้องศูนย์HCEC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เครื่องปรับอากาศแบบแขวน จ านวน ๕ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.ที.
แอร์ 99 (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ไ ด้มี โครงการ  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ๘ รายการ โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จ านวน ๘ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านลาดยาวการไฟฟ้า โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๗,๘๙๔.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบส่ีบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   
  

  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือจัดซ้ือหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีหนังสือเชิญชวนส าหรับ ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก  นั้น 
               หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๘๖๙,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหก
หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือสายแลน ๑ กล่อง หัวแลน ๒ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ได้มีโครงการ ซื้อสายแลน ๑ กล่อง หัวแลน ๒ ถุง  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. สายแลน จ านวน ๑ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ตึกเจริญคอมพ์ เน็ตเวิร์ค เซ็น
เตอร์ จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
ร ว ม ภ า ษี มู ล ค่ า เ พิ่ ม แ ล ะ ภ า ษี อื่ น  ค่ า ข น ส่ ง  ค่ า จ ด ท ะ เ บี ย น  แ ล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อื่ น ๆ  ท้ั ง ป ว ง 
               ๒. หัวแลน จ านวน ๒ ถุง/bag ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ตึกเจริญคอมพ์ เน็ตเวิร์ค เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๖๖๐.๐๐ บาท (หกร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือน้ ามันประจ าเดือน มี.ค. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี  โรง เรียนลาดยาววิทยาคม  ไ ด้มี โครงการ  ซื้ อน้ ามันประจ า เ ดือน มี .ค .  ๖๕ โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               น้ ามันดีเซลน้ ามันดีเซลน้ ามันดีเซล จ านวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สหภัณฑ์
บริการลาดยาว จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๐,๙๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   
  

  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างแก้ไขตัดต่อตาข่ายกันนกพร้อมติดต้ังตาข่ายกันนกใหม่อาคาร ๔ 
และอาคาร ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ จ้างจ้างแก้ไขตัดต่อตาข่ายกันนกพร้อมติดต้ังตาข่ายกัน
นกใหม่อาคาร ๔ และอาคาร ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ค่าจ้างแก้ไขตัดต่อตาข่ายกันนกพร้อมติดต้ังตาข่ายกันนกใหม่อาคาร ๔ และอาคาร ๑ จ านวน ๑ งาน ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ รัชชานนท์ก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ง
แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตเดือน มี.ค. - เม.ย. ๖๕ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตเดือน มี.ค. - เม.ย. ๖๕  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               บริการเ ช่าอิน เตอร์ เน็ต มี .ค .  - เม .ย .  ๖๕ จ านวน ๒ เ ดือน  ผู้ ไ ด้รับการคัดเ ลือก ไ ด้แก่   
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ท้ังส้ิน ๑๑,๑๒๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   นั้น 
               ซ่อมบ ารุงยานพาหนะสนับสนุนภาคพื้นดิน จ านวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านช่างท๊อป
แทรกเตอร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๙,๑๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
  

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดโช๊คอัพและสปริงหลังพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเคร่ืองทะเบียน
ป้ายแดง ๑๗๕๘๖๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ จ้างเปล่ียนชุดโช๊คอัพและสปริงหลังพร้อมเปล่ียนถ่าย
น้ ามันเครื่องทะเบียนป้ายแดง ๑๗๕๘๖๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               บริการการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ จ านวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทรัพย์ทวี 
ออโตโมบิล จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๑,๘๙๘.๕๒ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
เก้าสิบแปดบาทห้าสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ัง
ปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
  

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม ๒๓ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ซ่อมแซม จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๑,๘๔๔.๙๒ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยส่ีสิบส่ีบาท
เก้าสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือธงชาติ ธง สก. ธง สธ. ธง วปร. ธง สท. ธงอาเซียน ธง ๒ สีและธงกีฬา 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อธงชาติ ธง สก. ธง สธ. ธง วปร. ธง สท. ธงอาเซียน 
ธง ๒ สีและธงกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ธงชาติ,ธงชาติ,ธงชาติ,ธง สก.,ธง สธ.,ธง วปร.,ธง สท.,ธงอาเซียน,ธง ๒ สี,ธงกีฬา จ านวน ๑ งาน  
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านจรัญทิยา กล้าการค้า โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๘,๗๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่น
แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ัง
ปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
  

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือภาพพระบรมฉายลักษณ์ ร.๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ไ ด้มี โครงการ  ซื้อภาพพระบรมฉายลักษณ์ ร.๑๐ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. ภาพพระบรมฉายลักษณ์ ร.๑๐ จ านวน ๑ กรอบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ปล้ืมปิติส่ือการเรียน
การสอน (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีพันบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. ภาพพระบรมฉายลักษณ์ ร.๑๐ จ านวน ๒ กรอบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ปล้ืมปิติส่ือการเรียน
การสอน (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือHIP CM๙๒H ตัวกล้องตรวจจับอุณหภูมิ ๑ ชุดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ติดต้ัง
โปรงแกรม บันทึกภาพและเชื่อมตัวกล้อง ๑ เคร่ือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อHIP CM๙๒H ตัวกล้องตรวจจับอุณหภูมิ ๑ ชุด
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดต้ังโปรงแกรม บันทึกภาพและเช่ือมตัวกล้อง ๑ เครื่อง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง   นั้น 
               ๑. HIP CM๙๒H ตัวกล้องตรวจจับอุณหภูมิ จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทรู 888 
เทคโนโลยี จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หก
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง  
               ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ติดต้ังโปรงแกรม บันทึกภาพและเช่ือมตัวกล้อง จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทรู 888 เทคโนโลยี จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็น
เงินท้ังส้ิน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 

 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือกระดาษดับเบิ้ลเอ ๖ กล่อง ล าโพง Music D.J ๕ ตัว หมึกเติม Canon 
๑๒ ขวด สายHDMI ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อกระดาษดับเบิ้ลเอ ๖ กล่อง ล าโพง Music D.J ๕ 
ตัว หมึกเติม Canon ๑๒ ขวด สายHDMI ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. กระดาษดับเบิ้ลเอ จ านวน ๖ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓,๕๔๐.๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. ล าโพง Music D.J. M-M๙๙๙๗ จ านวน ๕ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว 
จ ากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๗,๙๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวม 
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓. หมึกเติม Canon จ านวน ๑๒ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว 
จ ากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔,๒๐๐.๐๐ บาท (ส่ีพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๔. สาย HDMI จ านวน ๑ เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๙๐.๐๐ บาท (สามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเทพื้นคอนกรีตบริเวณโดมอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ จ้างเหมาเทพื้นคอนกรีตบริเวณโดมอเนกประสงค์  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เหมาเทพื้นคอนกรีตบริเวณโดมอเนกประสงค์ จ านวน ๒๘๑ ตารางเมตร ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ นายวิเชียร ปกเกษ โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๔,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นส่ีพันห้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้ล าโพง ๒ คู่ เพาเวอร์ ๑ เคร่ือง ขาแขวน ๒ คู่ มิกเซอร์ ๑ เคร่ือง  
สายล าโพง ๑๐๐ เมตร สเปคคอน ๑๐ ตัว สายสัญญาณ ๒ เส้น ปากฮอล์น ๒ ปาก ยูนิตฮอล์น ๒ ตัว 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ตู้ล าโพง ๒ คู่ เพาเวอร์ ๑ เครื่อง ขาแขวน ๒ คู่ มิกเซอร์ ๑ เครื่อง สาย
ล าโพง ๑๐๐ เมตร สเปคคอน ๑๐ ตัว สายสัญญาณ ๒ เส้น ปากฮอล์น ๒ ปาก ยูนิตฮอล์น ๒ ตัว  น้ัน 
               ๑. ตู้ล าโพง จ านวน ๒ คู่ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส อาร์ ซาวด์ (ขายส่ง ,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๑,๓๒๐.๖๐ บาท (หน่ึงหมื่นหน่ึงพันสามร้อยย่ีสิบบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๒. เพาเวอร์ จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส อาร์ ซาวด์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๕,๕๑๕.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๓. ขาแขวนล าโพง จ านวน ๒ คู่ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส อาร์ ซาวด์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๐๔๘.๖๐ บาท (หน่ึงพันสี่สิบแปดบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๔. มิกเซอร์ จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส อาร์ ซาวด์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๔,๐๕๕.๓๐ บาท (สี่พันห้าสิบห้าบาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทั้งปวง 
               ๕. สายล าโพง จ านวน ๑๐๐ เมตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส อาร์ ซาวด์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็น
เงินทั้งสิ้น ๒,๕๖๘.๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๖. สเปคคอน จ านวน ๑๐ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส อาร์ ซาวด์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๕๓๕.๐๐ บาท (ห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ง
ปวง 
               ๗. สายสัญญาณ จ านวน ๒ เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส อาร์ ซาวด์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๔๐๖.๖๐ บาท (สี่ร้อยหกบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ง
ปวง 
               ๘. ปากฮอล์น จ านวน ๒ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส อาร์ ซาวด์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิ้น ๑,๒๖๒.๖๐ บาท (หน่ึงพันสองร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๙. ยูนิตฮอล์น จ านวน ๒ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส อาร์ ซาวด์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๐๔๘.๖๐ บาท (หน่ึงพันสี่สิบแปดบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    
    

 
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
 



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างร้ือถอนผนัง พื้นปูนกระเบือ้ง ชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมปูพื้นกระเบือ้ง
ห้องประชุมกิจจญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ จ้างรื้อถอนผนัง พื้นปูนกระเบื้อง ชุดประตูอลูมิเนียม
พร้อมปูพื้นกระเบือ้งห้องประชุมกิจจญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างรื้อถอนผนัง พื้นปูนกระเบ้ือง ชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมปูพื้นกระเบือ้งห้องประชุมกิจจญาณ จ านวน 
๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเทวัญ ฉัมทอภิชัย โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๒๑,๗๐๐.๐๐ บาท (สอง
แสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
  

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือพรมอัดลูกฟูก พรมปูพื้น พรมเช็ดเท้า ชั้นวางรองเท้า เทปโฟม สีอะคีริค 
โต๊ะญ่ีปุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อพรมอัดลูกฟูก พรมปูพื้น พรมเช็ดเท้า ช้ันวาง
รองเท้า เทปโฟม สีอะคีริค โต๊ะญี่ปุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. พรมอัดลูกฟูก จ านวน ๑ ม้วน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๘๙๐.๐๐ บาท (แปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. พรมปูพื้น จ านวน ๒ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๙๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓. พรมเช็ดเท้า จ านวน ๑ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๖๙.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๔. ช้ันวางรองเท้า จ านวน ๒ ช้ัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๖๕๘.๐๐ บาท (หกร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๕. เทปโฟม จ านวน ๔ ม้วน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๘๗๖.๐๐ บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๖. สีอะครีลิก จ านวน ๑ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๑๒๒.๔๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทส่ีสิบสตางค์) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๗. โต๊ะญี่ปุ่น จ านวน ๔ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕๙๖.๐๐ บาท (ห้าร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    
    

 
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  

 



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือเหล็ก สีสะท้อนแสง ทินเนอร์ สีเคลือบเงา แปรงทาสี เทปกาวย่น โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อเหล็ก สีสะท้อนแสง ทินเนอร์ สีเคลือบเงา แปรงทาสี 
เทปกาวย่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. เหล็ก จ านวน ๑๐ เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒,๔๑๓.๙๐ บาท (สองพันส่ีร้อยสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. สีสะท้อนแสง จ านวน ๔ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒,๘๑๖.๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓. สีสะท้อนแสง จ านวน ๒ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๓๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๔. ทินเนอร์ จ านวน ๓ แกลลอน/gallon ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๕๒๔.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบส่ีบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๕. สีเคลือบเงา จ านวน ๑ แกลลอน/gallon ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕๖๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๖. ทินเนอร์ จ านวน ๑ แกลลอน/gallon ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๗. แปรงทาสี จ านวน ๗ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๖๖.๐๐ บาท (สองร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๘. เทปกาวย่น จ านวน ๑๐ ม้วน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๔๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันส่ีร้อยส่ีสิบบาทถ้วน ) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 



  
  

 

 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า ๒๓ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จ านวน ๒๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านลาดยาวการไฟฟ้า โดย
เสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๖๘,๑๒๐.๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
  

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือเมนบอร์ด แรม ฮาร์ดดิส ซีพียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ไ ด้มี โครงการ  ซื้อเมนบอร์ด แรม ฮาร์ดดิส ซีพียู  โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. เมนบอร์ด จ านวน ๑๖ ช้ิน/piece ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๗,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. แรม จ านวน ๑๖ ช้ิน/piece ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน  ๑๓,๑๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน ) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓. ฮาร์ดดิสก์ จ านวน ๑๖ ช้ิน/piece ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๔. CPU จ านวน ๑๖ ช้ิน/piece ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๗๐,๔๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นส่ีร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
  

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ Brother ADS-๑๒๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ Brother ADS-๑๒๐๐ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เครื่องสแกนเนอร์ จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือตัวรับสัญญาณ Wifi Tenda AC๖๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อตัวรับสัญญาณ Wifi Tenda AC๖๕๐ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ตัวรับสัญญาณ WiFi Temfda AC๖๕๐ จ านวน ๒๐ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ 
ลาดยาว จ ากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in One Lenovo IdeaCartre AI๐๓ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One Lenovo 
IdeaCartre AI๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน จ านวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๘,๙๘๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปด
พันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี  โรง เรียนลาดยาววิทยาคม  ไ ด้มี โครงการ  ซื้ อวัสดุและอุปกรณ์ ๙ รายการ โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุและอุปกรณ์ตามรายการท่ีแนบ จ านวน ๙ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโก
ลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๙,๗๒๘.๒๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย
ยี่สิบแปดบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดต้ังระบบเดินสายไฟห้องไร้พรมแดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ จ้างติดต้ังระบบเดินสายไฟห้องไร้พรมแดน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               งานบริการระบบไฟฟ้า จ านวน ๒๐ จุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ไ ด้มี โครงการ ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า ๖ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าตามรายการท่ีแนบ จ านวน ๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโก
ลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕,๙๔๔.๐๐ บาท (ห้าพันเก้าร้อยส่ีสิบส่ีบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ดนตรี ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ไ ด้มี โครงการ  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดนตรี  ๗ รายการ โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ช้ินส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องดนตรี จ านวน ๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นิวห้างกีฬามิวสิค 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเทพื้นคอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ จ้างเทพื้นคอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               คอนกรีตผสมเสร็จ จ านวน ๒๗.๗๗ คิว(๒๗.๗๗ ลูกบาศก์เมตร) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สิทธิ รุ่ ง โรจน์  (1997) (ส่งออก ,ขายส่ง ,ขายปลีก ,ให้บริการ ,ผู้ผ ลิต)  โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ท้ังส้ิน ๔๖,๖๕๓.๖๐ บาท (ส่ีหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือน้ ามันประจ าเดือน พ.ค. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ต าม ท่ี  โ ร ง เ รี ย น ล าดย า ว วิ ท ย า คม  ไ ด้ มี โ ค ร ง ก า ร  ซื้ อ น้ า มั น ป ร ะ จ า เ ดื อ น  พ . ค .  ๖ ๕  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. น้ ามันดีเซล จ านวน ๘๒๖.๓ ลิตร/litre ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สหภัณฑ์บริการลาดยาว 
จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๖,๖๔๘.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันหกร้อยส่ีสิบแปดบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. น้ ามันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จ านวน ๒๒๕.๐๑ ลิตร/litre ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สหภัณฑ์
บริการลาดยาว จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๙,๖๔๔.๐๐ บาท (เก้าพันหกร้อยส่ีสิบส่ีบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓. น้ ามันเครื่อง จ านวน ๑๐ กระปุก/jar ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สหภัณฑ์บริการลาดยาว 
จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๘๐๐.๐๐ บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๔. น้ ามันดีเซล จ านวน ๒๐๐ ลิตร/litre ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สหภัณฑ์บริการลาดยาว 
จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๖,๖๕๐.๐๐ บาท (หกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือผ้าม่านหน้าต่างห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี  โรง เรียนลาดยาววิทยาคม  ไ ด้มี โครงการ  ซื้ อ ผ้าม่ านหน้า ต่างห้อ งประ ชุม โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ผ้าม่าน จ านวน ๑๖ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คานาอัน ผ้าม่าน โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ท้ังส้ิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินระบบไฟห้องประชุมห้องกิจจญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ จ้างเดินระบบไฟห้องประชุมห้องกิจจญาณ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               งานบริการระบบไฟฟ้าห้องประชุมกิจจญาณ จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุพจน์ คง
ไทย โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือโคมไฟแบบฝั่งฝ้า LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อโคมไฟแบบฝ่ังฝ้า LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โคมไฟแบบฝ่ังฝ้า จ านวน ๒๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๕,๘๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษมีูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือกุญแจ พัดลม ปลั๊กไฟ หลอดไฟนีออน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อกุญแจ พัดลม ปล๊ักไฟ หลอดไฟนีออน โดย 
วิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. กุญแจ จ านวน ๒ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔๑๔.๐๐ บาท (ส่ีร้อยสิบส่ีบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. พัดลมโคจร จ านวน ๔ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔,๑๙๒.๐๐ บาท (ส่ีพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓. รางปล๊ักไฟ จ านวน ๑ ช้ิน/piece ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๖๕.๐๐ บาท (สองร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๔. หลอดไฟนีออน จ านวน ๕๐ หลอด/tube ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕,๙๕๐.๐๐ บาท (ห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ทาสี ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ไ ด้มีโครงการ ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทาสี ๑๐ รายการ โดย 
วิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุและอุปกรณ์ทาสี จ านวน ๑๐ ช้ิน/piece ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๘,๗๑๗.๑๕ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาท
สิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือกล้องถ่ายภาพ ๑ ตัว เฟลช ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ได้มีโครงการ ซื้อกล้องถ่ายภาพ ๑ ตัว เฟลช ๑ ตัว โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. กล้องถ่ายรูป ยี่ห้อ Canon รุ่น EOS ๒๐๐๐D+๑๘-๕ mm III จ านวน ๑ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จ ากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๖,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหก
พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง  
               ๒. แฟลช ยี่หุ้อ Godox รุ่น TT๖๘๕II TTL Camera Flash Speedlite for Canon จ านวน ๑ ตัว ผู้
ไ ด้ รั บการ คัด เ ลือก  ไ ด้แก่  บริ ษัท  อะ โพ จี  เ วิ ร์ ลดไ ว ด์  จ ากั ด  (ขายปลีก )  โดย เสนอร าคา เป็น เ งิ น
ท้ังส้ิน ๓,๕๙๐.๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดต้ังตาข่ายกันนกโรงอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี  โรง เรียนลาดยาววิทยาคม  ไ ด้มี โครงการ  จ้ าง ติด ต้ังตาข่ายกันนกโรงอาหาร โดย 
วิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ติดต้ังตาข่ายกันโรงอาหาร จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ วิเชียรการช่าง โดยนายวิเชียร 
อุณใจ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๙,๗๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   นั้น 
               โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน ๘ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเจ๊เล๊ียบเฟอร์นิเจอร์ โดยเสนอราคา เป็น
เงินท้ังส้ิน ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตาม ท่ี  โ ร ง เ รี ยนลาดยาว วิ ทย าคม  ไ ด้ มี โ ค ร ง ก าร  ซื้ อ เ ก้ า อี้  โ ดยวิ ธี เ ฉพ า ะ เจาะจง   นั้ น 
               เก้าอี้ จ านวน ๖๐ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเจ๊เล๊ียบเฟอร์นิเจอร์ โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ท้ังส้ิน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตาม ท่ี  โ ร ง เรี ยนลาดยาววิ ทยาคม  ไ ด้มี โค รงก าร  ซื้ อ วั ส ดุ ส านั ก ง าน  ๑๗  รายการ  โดย 
วิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               กระดาษไอเดียเทปใสลวดเย็บกระดาษเครื่องเย็บกระดาษคลิปหนีบกระดาษมีดคัตเตอร์ถุงร้อนตลับ
ชาตถ่าน๓Aแฟ้มกระดาษปกสีแฟ้มกระดุมล้ินแฟ้มคลิปบอร์ดเครื่องคิดเลขยางลบกาวแท่ง จ านวน ๑๗ รายการ ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ท้ังส้ิน ๗,๖๒๖.๐๐ บาท (เจ็ดพันหกร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือเคร่ืองปร๊ินเตอร์ Canon G๒๐๑๐ ๑ เคร่ือง หมึกเติม Canon ๔ ขวด 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ Canon G๒๐๑๐ ๑ เครื่อง หมึก
เติม Canon ๔ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. เครื่องปริ๊นเตอร์ Canon G๒๐๑๐ จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ตึกเจริญ
คอมพ์ เน็ตเวิร์ค เซ็นเตอร์ จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔,๘๐๐.๐๐ บาท (ส่ี
พันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. หมึกเติม Canon จ านวน ๔ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ตึกเจริญคอมพ์ 
เน็ตเวิร์ค เซ็นเตอร์ จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๕๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้า
ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับพื้นที่โคกหนองนาและไถพื้นที่แปลงเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ จ้างปรับพื้นท่ีโคกหนองนาและไถพื้นท่ีแปลงเกษตร 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. ปรับพื้นท่ีโคกหนองนา ๒ วัน วันละ ๖ ชม. จ านวน ๑๒ ช่ัวโมง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชาติ
ชาย ติยะสันต์ โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. ไถปรับพื้นท่ีแปลงเกษตร ๒ วัน วันละ ๖ ชม. จ านวน ๑๒ ช่ัวโมง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย
ชาติชาย ติยะสันต์ โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน  ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือApple MacBooK Pro ๑๔ M๑ Pro cgip BC CPU/๑๔C GPU/๑๖
GB/๑TB/Space Grey-๒๐๒๑/THA-CTO CS Ugreen ๑๐-in-๑ USB to HDMI+VGA+๓ USB๓.๐+

LAN+TF/SD+๓.๕mm Audio+PD(๘๐๑๓๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อApple MacBooK Pro ๑๔ M๑ Pro cgip BC 
CPU/๑๔C GPU/๑๖GB/๑TB/Space Grey-๒๐๒๑/THA-CTO CS Ugreen ๑๐-in-๑ USB to HDMI+VGA+๓ 
USB๓.๐+LAN+TF/SD+๓.๕mm Audio+PD(๘๐๑๓๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               คอมพิวเตอร์ Apple MacBooK Pro ๑๔ M๑ Pro cgip BC CPU/๑๔C GPU/๑๖GB/๑TB/Space 
Grey-๒๐๒๑/THA-CTO CS Ugreen ๑๐-in-๑ USB to HDMI+VGA+๓ USB๓.๐+LAN+TF/SD+๓.๕mm 
Audio+PD(๘๐๑๓๓) จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด(มหาชน) (ขายส่ง,ขาย
ปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๘๓,๔๙๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสามพันส่ีร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    

 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าฝ้าเพดานห้องประชุมกิจจญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

 

 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าฝ้าเพดานห้องกิจจญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ได้มีโครงการ  จ้างท าฝ้าเพดานห้องประชุมกิจจญาณ โดย 
วิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ท าฝ้าเพดานห้องประชุมกิจจญาณ จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเพ็ช น่วมจีน โดย
เสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 

                ตาม ท่ี  โ ร ง เรี ยนลาดยาววิ ทย าคม  ไ ด้ มี โ คร งก าร  จ้ า งท า ฝ้า เพดานห้อ งกิ จจญาณ โดย 
วิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ท าฝ้าเพดานห้องกิจจญาณ จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเพ็ช น่วมจีน โดยเสนอราคา 
เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 

     
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕   ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

        
   

  
    

 
 

  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เล่ือย เครื่องวัดระดับ ท่ีบังแดด ชอล์ก ตะไบ ทินเนอร์ ตะไบ สีน้ ามันเคลือบเงา กุญแจ หลอดไฟ ปล๊ัก
และตัวควบคุมไฟ ต่อตรงสายไฟ เล่ือย จ านวน ๑๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๑,๔๑๔.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันส่ีร้อยสิบส่ีบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ืออุปกรณ์ประกอบติดต้ังสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มโีครงการ ซื้ออุปกรณ์ประกอบติดต้ังสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ตัวกระจายสัญญาณ ตู้เก็บอุปกรณ์สายแลน หัวเช่ือมสัญญาณ อุปกรณ์การ
ติดต้ัง เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า จ านวน ๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คอมพิวเตอร์โซน ซิสเต็มท์ บิว
เดอร์ จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๕๖,๙๐๐.๐๐ บาท (สอง
แสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือTV ๔ เคร่ือง ขายึด ๔ ขา โปรเจคเตอร์ ๑ ตัว จอรับภาพ ๑ จอ ขายึด 
๑ อัน อุปกรณ์สลับภาพ ๔ ตัว สายสัญญาณ ๕ เส้น สายHDMI ๕ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อTV ๔ เครื่อง ขายึด ๔ ขา โปรเจคเตอร์ ๑ ตัว 
จอรับภาพ ๑ จอ ขายึด ๑ อัน อุปกรณ์สลับภาพ ๔ ตัว สายสัญญาณ ๕ เส้น สายHDMI ๕ เส้น โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               TV ขายึดโปรเจคเตอร์จอรับภาพขายึดอุปกรณ์สลับสัญาณภาพอุปกรณ์สลับสัญาณภาพสายสัญญาณ
สายสัญญาณสายHDMI จ านวน ๑๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คอมพิวเตอร์โซน ซิสเต็มท์ บิวเดอร์ 
จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๘๒,๒๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสน
แปดหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   
  

  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือโต๊ะหมู่บูชา ๑ ชุด ใบโพธิ์ ๑ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ไ ด้มี โครงการ  ซื้อโต๊ะหมู่บูชา ๑ ชุด ใบโพธิ์  ๑ คู่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. โต๊ะหมู่บูชา จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวพนิดา ป้องศูนย์ โดยเสนอราคา เป็น
เงินท้ังส้ิน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. ใบโพธิ์ทอง จ านวน ๑ คู่ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวพนิดา ป้องศูนย์ โดยเสนอราคา เป็น
เงินท้ังส้ิน ๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   
  

  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เคร่ืองปรับอากาศแบบตู้ต้ัง ๓ เคร่ือง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มโีครงการ เครื่องปรับอากาศแบบตู้ต้ัง ๓ เครื่อง  นัน้ 
               เครื่องปรับอากาศแบบตู้ต้ัง จ านวน ๓ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.ที.แอร์ 
99 (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถอด ย้าย ล้าง เปลี่ยนท่อน้ ายาเคร่ืองปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ จ้างถอด ย้าย ล้าง เปล่ียนท่อน้ ายาเครื่องปรับอากาศ
พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               งานบริการติดต้ัง บ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จ านวน ๗ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ไ ด้ แก่  ห้ า ง หุ้ น ส่ วนจ า กั ด  เ อ็ น . ที . แอ ร์  99 (ขายป ลีก ,ให้ บ ริ ก า ร )  โ ดย เ สนอร าคา  เป็ น เ งิ น
ท้ังส้ิน ๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   
  

  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าผนังเวทีห้องประชุมกิจจญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ไ ด้มี โครงการ  จ้างท าผนัง เวทีห้องประชุมกิจจญาณ โดย 
วิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ผนังเวทีห้องประชุม (ห้องกิจจญาณ) จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พลาสวูด ดีไซน์ (ขาย
ส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๓,๑๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   
  

  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือเคร่ืองเย็บ ๑ เคร่ือง ลวดเย็บ ๑๐ กล่อง เข็มหมุด ๑๐ กล่อง เทปผ้า ๘ 
ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องเย็บ ๑ เครื่อง ลวดเย็บ ๑๐ กล่อง เข็มหมุด 
๑๐ กล่อง เทปผ้า ๘ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. เครื่องเย็บ จ านวน ๒ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,
ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. ลวดเย็บ จ านวน ๑๐ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 
(ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕๓๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓. เข็มหมุด จ านวน ๑๐ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 
(ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๗๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๔. เทปผ้า จ านวน ๘ ม้วน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,
ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔๘๐.๐๐ บาท (ส่ีร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือกลองทอมไม้ ๑ คู่ ไม้กลอง ๑ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ได้มีโครงการ ซื้อกลองทอมไม้ ๑ คู่ ไม้กลอง ๑ ถุง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. กลองทอมไม้ จ านวน ๑ คู่ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นิวห้างกีฬามิวสิค (ขายปลีก) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินท้ังส้ิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. ไม้กลอง จ านวน ๑ ถุง/bag ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นิวห้างกีฬามิวสิค (ขายปลีก) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๕๐.๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   
  

  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือธง To Be Number One ๕๐ ผืน ธง อ.ร. ๕๐ ผืน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อธง To Be Number One ๕๐ ผืน ธง อ.ร. ๕๐ ผืน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. ธง To Be Number One จ านวน ๕๐ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านจรัญทิยา กล้า
การค้า โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓,๒๕๐.๐๐ บาท (สามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. ธง อ.ร. จ านวน ๕๐ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านจรัญทิยา กล้าการค้า โดยเสนอราคา เป็น
เงินท้ังส้ิน ๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   
  

  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดต้ังหน้าต่างบานเลือ่นและกระจกเงาห้องประชุมกิจจญาณ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ จ้างติดต้ังหน้าต่างบานเล่ือนและกระจกเงาห้องประชุม
กิจจญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. หน้าต่างบานเล่ือน จ านวน ๗ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพรชัยอลูมิเนียม โดยเสนอราคา 
เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. กระจกเงา จ านวน ๒ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพรชัยอลูมิเนียม โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ท้ังส้ิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   
  

  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือแคนนอนเมีย ๔ เส้น สปคคอนติดสาย ๔ ตัว สายMONO ๑ เส้น 
ไมค์โครโฟน ๒ ชุด ไมค์ลอย ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อแคนนอนเมีย ๔ เส้น สปคคอนติดสาย ๔ ตัว สาย
MONO ๑  เ ส้ น  ไ ม ค์ โ ค ร โ ฟ น  ๒  ชุ ด  ไ ม ค์ ล อ ย  ๑  ชุ ด  โ ด ย วิ ธี เ ฉ พ า ะ เ จ า ะ จ ง   นั้ น 
               ๑. แคนนอนเมีย จ านวน ๔ เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส อาร์ ซาวด์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๘๑๓.๒๐ บาท (แปดร้อยสิบสามบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. สเปคคอนติดสาย จ านวน ๔ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส อาร์ ซาวด์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดย
เสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๔๙.๘๐ บาท (หนึ่งร้อยส่ีสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓. สาย MONO RCA จ านวน ๑ เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส อาร์ ซาวด์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดย
เสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๐๓.๓๐ บาท (สองร้อยสามบาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๔. ไมโครโฟนไร้สาย จ านวน ๒ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส อาร์ ซาวด์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดย
เสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕,๙๗๐.๖๐ บาท (ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๕. ไมโครลอย จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส อาร์ ซาวด์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓,๑๙๙.๓๐ บาท (สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   
  

  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือคอมพิวเตอร์ All in One Lenovo Idea Cantre AIO๓ เคร่ืองส ารอง
ไฟ หมึกเติมHP หมึกเติม Canon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อคอมพิวเตอร์ All in One Lenovo Idea Cantre 
AIO๓ เครื่องส ารองไฟ หมึกเติมHP หมึกเติม Canon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. คอมพิวเตอร์ All in One Lenovo Idea Cantre AIO๓ จ านวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๘,๙๘๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปด
พันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. เครื่องส ารองไฟ จ านวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓,๗๘๐.๐๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓. หมึกพิมพ์ HP จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๑๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๔. หมึกเติม anon จ านวน ๓ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔๒๐.๐๐ บาท (ส่ีร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   
  

  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือสาย HDMI ๙ เส้น ล าโพงช่วยสอน ๑๔ ตัว กระดาษดับเบิ้ลเอ ๔ กล่อง 
ลวดเย็บกระดาษ ๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มโีครงการ ซื้อสาย HDMI ๙ เส้น ล าโพงช่วยสอน ๑๔ ตัว กระดาษ
ดับเบิ้ลเอ ๔ กล่อง ลวดเย็บกระดาษ ๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. สาย HDMI จ านวน ๙ เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔,๔๑๐.๐๐ บาท (ส่ีพันส่ีร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. ล าโพงช่วยสอน จ านวน ๑๔ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๙,๗๗๒.๐๐ บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓. กระดาษดับเบิ้ลเอ จ านวน ๔ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒,๓๒๐.๐๐ บาท (สองพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๔. ลวดเย็บกระดาษ จ านวน ๗ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว จ ากัด 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๐๕.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   
  

  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

    
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือหนังสือเรียนเพิ่มเติมชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
จ านวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อหนังสือเรียนเพิ่มเติมช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๘๑,๐๔๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันส่ีสิบบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   
  

  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  
 
  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือน้ ามันประจ าเดือน มิ.ย. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตาม ท่ี  โ ร ง เ รี ยนลาดยาววิ ทยาคม  ไ ด้มี โคร งก าร  ซื้ อน้ ามั นประจ า เ ดือน  มิ . ย .  ๖๕ โดย 
วิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               น้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน ๑ เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สหภัณฑ์บริการลาดยาว จ ากัด โดย
เสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๙,๘๑๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษดับเบิ้ลเอ แผ่นยางรองตัด แฟ้ม ไส้แฟ้ม กล่องเอกสาร กระดาษการ์ด การ์ดสี กระดาษ
โฟโต้ ลูกเปตอง กระบี่โก่งหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามที่ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อกระดาษดับเบิ้ลเอ แผ่นยางรองตัด แฟ้ม ไส้แฟ้ม กล่องเอกสาร กระดาษการ์ด 
ก า ร์ ด สี  ก ร ะ ด า ษ โ ฟ โ ต้  ลู ก เ ป ต อ ง  ก ร ะ บี่ โ ก่ ง ห ว า ย  โ ด ย วิ ธี เ ฉ พ า ะ เ จ า ะ จ ง   น้ั น 
               ๑. กระดาษดับเบิ้ลเอ จ านวน ๑๕ รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขายปลีก) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๒. แผ่นยางรองตัด จ านวน ๒ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๐.๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ทั้งปวง 
               ๓. แฟม้ จ านวน ๑๒ แฟ้ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๔๐.๐๐ บาท (หน่ึงพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ง
ปวง 
               ๔. ไส้แฟ้ม จ านวน ๑๒ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐.๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๕. กล่องเอกสาร ๓ ช่อง จ านวน ๖ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขายปลีก) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๒๐.๐๐ บาท (หน่ึงพันสามร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๖. กระดาษการ์ด จ านวน ๒ ห่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐.๐๐ บาท (สองร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ง
ปวง 
               ๗. การ์ดสี จ านวน ๒ ห่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็น
เงินทั้งสิ้น ๓๒๐.๐๐ บาท (สามร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๘. กระดาษโฟโต้ จ านวน ๒ ห่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๙. ลูกเปตอง จ านวน ๔ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๒๐.๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ง
ปวง 
               ๑๐. กะบี่โก่งหวาย จ านวน ๔๐ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    
    

 
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือเทียนพรรษา ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อเทียนพรรษา ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. เทียนพรรษา จ านวน ๑ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเซียงฮวดหลี โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ท้ังส้ิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. เทียนพรรษา จ านวน ๔ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเซียงฮวดหลี โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ท้ังส้ิน ๔,๘๐๐.๐๐ บาท (ส่ีพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   
  

  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
  

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายไวนิล To Be Number One โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ จ้างท าป้ายไวนิล To Be Number One โดย 
วิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างท าป้ายไวนิล To Be Number One จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศิริพรดิจิตอล
แอนด์สตูดิโอ โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน  ๑๔,๖๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นส่ีพันหกร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเคร่ืองและอะไหล่ช่วงล่างของรถ ทะเบียน นค ๔๔๐๐ 
นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเครื่องและอะไหล่ช่วงล่างของรถ 
ทะเบียน นค ๔๔๐๐ นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เปล่ียนถ่ายน้ ามันเครื่องและอะไหล่ช่วงล่างของรถ ทะเบียน นค ๔๔๐๐ นว. จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โตโยต้านครสวรรค์ 1981 จ ากัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ท้ังส้ิน ๒๒,๗๐๖.๔๗ บาท (สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกบาทส่ีสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ ๔๗ รายการ 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ วัสดุอุปกรณ์ ๔๗ รายการ  นั้นวัสดุอุปกรณ์ ๔๗ 
รายการ จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๘,๔๓๑.๙๐ บาท (สองหมื่นแปดพันส่ีร้อยสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถ ๖ ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ได้มีโครงการ จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเครื่องรถ ๖ ล้อ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               บริการการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท 
พิษณุโลกมอเตอร์เซลส์ จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๘,๓๖๒.๐๕ บาท (แปดพันสามร้อย
หกสิบสองบาทห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   
  

  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองดนตรีสากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีสากล โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีสากล จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อาร์ทติส มิวสิค เซอร์วิส รีแพร์ 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔๖,๙๐๐.๐๐ บาท (ส่ีหมื่นหกพันเก้าร้อยบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาท าฝ้าห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ จ้างเหมาท าฝ้าห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   นั้น 
               เหมาท าฝ้าเพดาน จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเพ็ช น่วมจีน โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ท้ังส้ิน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ จ้างเปล่ียนยางรถยนต์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เปล่ียนยางรถยนต์หรือยางรถบรรทุกขนาดเล็ก จ านวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพี กา
ราจ โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน  ๑๐,๔๒๗.๑๕ บาท (หนึ่งหมื่นส่ีร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์ ) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
  

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มกระดุม,สมุดบันทึก,ปากกาเน้นข้อความ,สีไม,้ปากกาลบค าผิด,ปากกา,กระดาษ
การ์ดขาว,กระดาษโปสเตอร์,ดอกไม้มุมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อแฟ้มกระดุม,สมุดบันทึก,ปากกาเน้นข้อความ,สีไม้,ปากกาลบค าผิด,
ป า ก ก า ,ก ร ะ ด า ษ ก า ร์ ด ข า ว ,ก ร ะ ด า ษ โ ป ส เ ต อ ร์ ,ด อ ก ไ ม้ มุ ม บ อ ร์ ด  โ ด ย วิ ธี เ ฉ พ า ะ เ จ า ะ จ ง   น้ั น 
               ๑. แฟ้มกระดุม จ านวน ๑๐๐ แฟ้ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๒. สมุดบันทึก จ านวน ๑๐๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๓. ปากกาเน้นข้อความ จ านวน ๒๐ แท่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๔. สีไม้ จ านวน ๒๐ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๕. ปากกาลบค าผิด จ านวน ๔๐ แท่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๖. ปากกาลูกลื่น จ านวน ๑๖๐ แท่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๐.๐๐ บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๗. กระดาษการ์ดขาว จ านวน ๕ ห่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๘. กระดาษโปสเตอร์ จ านวน ๒๐ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๐.๐๐ บาท (หน่ึงร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๙. ดอกไม้มุมบอร์ด จ านวน ๔ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๐.๐๐ บาท (หน่ึงร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    
    
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  

 



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือยาก าจัดวัชพืข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มโีครงการ ซื้อยาก าจัดวัชพืข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. ยาก าจัดวัชพืช จ านวน ๖ แกลลอน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.เสรีพานิช การเกษตร โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕,๑๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันหนึง่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. ยาก าจัดวัชพืช จ านวน ๖ แกลลอน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.เสรีพานิช การเกษตร โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๓๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓. ยาก าจัดวัชพืช จ านวน ๑ ขวด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.เสรีพานิช การเกษตร โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๕๐.๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   
  

  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือน้ ามันเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มโีครงการ ซื้อน้ ามันเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. น้ ามันดีเซล จ านวน ๕๘๖.๑ ลิตร/litre ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สหภัณฑ์บริการลาดยาว 
จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๐,๖๖๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. น้ ามันดีเซล จ านวน ๖๓.๓๙ ลิตร/litre ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สหภัณฑ์บริการลาดยาว 
จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒,๒๖๐.๐๐ บาท (สองพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มโีครงการ ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ๔๒ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุและอุปกรณ์ ๔๒ รายการ จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๓,๑๙๗.๑๔ บาท (สองหมื่นสามพันหนึง่ร้อยเก้าสิบเจ็ด
บาทสิบส่ีสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   
  

  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Apple รุ่น IPAD WiFi ๖๔GB Genth ๙ 
ตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมระบบชาร์จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Apple รุ่น IPAD WiFi ๖๔GB 
Genth ๙,ตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมระบบชาร์จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Apple รุ่น IPAD WiFi ๖๔GB Genth ๙ จ านวน ๔๐ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท คอมพิวเตอร์โซน ซิสเต็มท์ บิวเดอร์ จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินท้ังส้ิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีแสนห้าหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. ตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมระบบชาร์จ จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คอมพิวเตอร์
โซน ซิสเ ต็มท์ บิว เดอร์  จ ากัด (ส่งออก ,ขายส่ง ,ขายปลีก ,ให้บริการ ,ผู้ผ ลิต)  โดยเสนอราคา เป็น เงิน
ท้ังส้ิน ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือเสื้อพิมพล์าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ได้มีโครงการ  ซื้อเส้ือพิมพ์ลาย โดยวิธี เฉพาะเจาะจง   นั้น 
               ชุดเส้ือผ้า จ านวน ๖๐ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพีเอ สปอร์ต โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ท้ังส้ิน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

  
 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน 
               ๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด IP ความละเอียด ๒ MP Dahua รุ่น PC-HFW๒๒๓๐SP จ านวน ๒ กล้อง ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทรู 888 เทคโนโลยี จ ากัด (ส่งออก ,ขายส่ง ,ขายปลีก ,ให้บริการ ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๕,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ง
ปวง 
               ๒. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด IP ความละเอียด ๒ MP Dahua รุ่น IPC๑๒๕ จ านวน ๖ กล้อง ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่  บริษัท ทรู  888 เทคโนโลยี จ ากัด (ส่ งออก ,ขายส่ง ,ขายปลีก ,ให้บริการ ,ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นหน่ึงพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทั้งปวง 
               ๓. อุปกรณ์บันทึกภาพ Dahua รุ่น PHI-NVR๕๔๓๒-๔KS ชนิด NVR แบบ ๓๒ ช่อง จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทรู 888 เทคโนโลยี จ ากัด (ส่งออก ,ขายส่ง ,ขายปลีก,ให้บริการ ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๙,๕๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทั้งปวง 
               ๔. การ์ดหน่วยความจ า WD รุ่น WD๖๓PURZ Hard disk ๖ TB จ านวน ๑ ลูก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทรู 
888 เทคโนโลยี จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันแปดร้อย
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๕. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Switch PoE ๘ Port,Uplink ๒Port จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท 
ทรู 888 เทคโนโลยี จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่พันห้า
ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๖. สายสัญญาณ Link รุ่น US-๙๑๐๖MD ชนิด UTP CAT๖ Outdoor สลิง จ านวน ๔ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่  บริษัท ทรู  888 เทคโนโลยี จ ากัด (ส่ งออก ,ขายส่ง ,ขายปลีก ,ให้บริการ ,ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๗. Adapter อุปกรณ์จ่ายไฟ จ านวน ๑๔ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทรู 888 เทคโนโลยี จ ากัด (ส่งออก,
ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๘. ท่อร้อยสายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบ จ านวน ๑ ระบบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทรู 888 เทคโนโลยี 
จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
   
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดต้ังระบบเครือข่ายไร้สาย ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ได้มีโครงการ จ้างติดต้ังระบบเครือข่ายไร้สาย ๓ จุด โดย 
วิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               การติดต้ังระบบเครือข่ายไร้สาย ๓ จุด จ านวน ๑ ระบบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โลเวอร์
นอร์ท โซลูช่ัน จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ืออุปกรณ์เก็บข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   นั้น 
               อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โลเวอร์นอร์ท โซลูช่ัน จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

   
  

 


