
ประกาศโรงเรียนบานเขาหินซอน

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา ตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามท่ี โรงเรียนบานเขาหินซอน ไดมีโครงการ ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

จัดการศึกษา ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               หนังสือเรียนระดับชั้นปฐมวัย - ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ จํานวน ๑๒๒ รายการ จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัด

เลือก ไดแก บริษัท แหลมทองศึกษาภัณฑ จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๓๙๓,๓๒๘.๐๐ บาท (สามแสนเกาหมื่นสามพันสามรอยยี่สิบแปดบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา เปยมเต็ม 

(นายวิทยา เปยมเต็ม)

ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาหินซอน

(พัฒนาการภาคตะวันออก)

 



ประกาศโรงเรียนบานเขาหินซอน

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามท่ี โรงเรียนบานเขาหินซอน ไดมีโครงการ ซื้อหนังสือเรียน(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               หนังสือเรียนดานวิชาการหรือดานอาชีพ(๕๕.๑๐.๑๕.๐๙ ) จํานวน ๙๕ รายการ จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับ

การคัดเลือก ไดแก บริษัท แหลมทองศึกษาภัณฑ จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๒๑,๓๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหน่ึงพันสามรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา เปยมเต็ม วิทยา เปยมเต็ม 

(นายวิทยา เปยมเต็ม)

ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาหินซอน

(พัฒนาการภาคตะวันออก)

 



ประกาศโรงเรียนบานเขาหินซอน

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณการเรียนการสอนในช้ันเรียนระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

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

               ตามท่ี โรงเรียนบานเขาหินซอน ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุ อุปกรณการเรียนการสอนในชั้นเรียนระดับปฐมวัย

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               อุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินคา(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐) จํานวน ๖๖ รายการ จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัด

เลือก ไดแก บริษัท แหลมทองศึกษาภัณฑ จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นสองพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใช

จายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา เปยมเต็ม 

(นายวิทยา เปยมเต็ม)

ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาหินซอน

(พัฒนาการภาคตะวันออก)

 



ประกาศโรงเรียนบานเขาหินซอน

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณการเรียนการสอนในช้ันเรียนระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

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

               ตามท่ี โรงเรียนบานเขาหินซอน ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุ อุปกรณการเรียนการสอนในชั้นเรียนระดับประถม

ศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               อุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินคา(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐) จํานวน ๑๒๓ รายการ จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการ

คัดเลือก ไดแก บริษัท แหลมทองศึกษาภัณฑ จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๔๔,๙๓๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันเการอยสามสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา เปยมเต็ม 

(นายวิทยา เปยมเต็ม)

ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาหินซอน

(พัฒนาการภาคตะวันออก)

 



ประกาศโรงเรียนบานเขาหินซอน

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณการเรียนการสอนในช้ันเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

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

               ตามท่ี โรงเรียนบานเขาหินซอน ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุ อุปกรณการเรียนการสอนในชั้นเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               อุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินคา(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๑๒๘ รายการ จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการ

คัดเลือก ไดแก บริษัท แหลมทองศึกษาภัณฑ จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๔๗,๕๕๕.๐๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันหารอยหาสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา เปยมเต็ม 

(นายวิทยา เปยมเต็ม)

ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาหินซอน

(พัฒนาการภาคตะวันออก)

 



ประกาศโรงเรียนบานเขาหินซอน

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมโคจรและพัดลมติดผนัง สําหรับติดตั้งในหองเรียน อาคารเรียน

๓๑๘ล./๕๕ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามท่ี โรงเรียนบานเขาหินซอน ไดมีโครงการ ซื้อพัดลมโคจรและพัดลมติดผนัง สําหรับติดตั้งในหองเรียน

อาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               พัดลมติดผนัง (๒๕.๑๗.๔๐.๐๑ -๐๐๐๐๐๒)[๑๘ นิ้ว,๓ ระดับ,ขนาด ๒๒๐ โวลต ๕๐ เฮิรตซ ฯลฯ]

จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ประเสริฐ ออดิโอ จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๗๙,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเกาพันเจ็ดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา เปยมเต็มวิทยา เปยมเต็ม 

(นายวิทยา เปยมเต็ม)

ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาหินซอน

(พัฒนาการภาคตะวันออก)

 



ประกาศโรงเรียนบานเขาหินซอน

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางลางแอร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามท่ี โรงเรียนบานเขาหินซอน ไดมีโครงการ จางลางแอร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               บริการจัดการหรือดูแลรักษาทอสงนํ้า(๗๐.๑๗.๑๗.๐๕ ) จํานวน ๑ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก นายณัฐพล นาแพง โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๖,๔๘๐.๐๐ บาท (หกพันสี่รอยแปดสิบบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา เปยมเต็ม 

(นายวิทยา เปยมเต็ม)

ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาหินซอน

(พัฒนาการภาคตะวันออก)

 



ประกาศโรงเรียนบานเขาหินซอน

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อไมกวาดทางมะพราว และ ไมวาดดอกหญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามท่ี โรงเรียนบานเขาหินซอน ไดมีโครงการ ซื้อไมกวาดทางมะพราว และ ไมวาดดอกหญา โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น

               ไมกวาด(๔๗.๑๓.๑๖.๐๔ ) จํานวน ๑ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก นายมงคล แสงมงคล โดยเสนอ

ราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา เปยมเต็ม 

(นายวิทยา เปยมเต็ม)

ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาหินซอน

(พัฒนาการภาคตะวันออก)

 



ประกาศโรงเรียนบานเขาหินซอน

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางติดตั้งจานดาวเทียม พรอมอุปกรณ อาคารอนุบาล อาคาร ๕ และอาคาร

๓๑๘ ล./ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามท่ี โรงเรียนบานเขาหินซอน ไดมีโครงการ จางติดตั้งจานดาวเทียม พรอมอุปกรณ อาคารอนุบาล

อาคาร ๕ และอาคาร ๓๑๘ ล./ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จางติดตั้งจานดาวเทียมพรอมอุปกรณ อาคารอนุบาล  อาคาร ๕ อาคาร ๓๑๘ ล./๕๕-ก   ผูไดรับการคัด

เลือก ไดแก นายวีระพันธ อุปสิทธ์ิ โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา เปยมเต็ม 

(นายวิทยา เปยมเต็ม)

ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาหินซอน

(พัฒนาการภาคตะวันออก)

 



ประกาศโรงเรียนบานเขาหินซอน

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑปริ้นเตอร ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามท่ี โรงเรียนบานเขาหินซอน ไดมีโครงการ ซื้อครุภัณฑปริ้นเตอร ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               เครื่องพิมพ Multi function printers(๔๓.๒๑.๒๑.๑๐ ) จํานวน ๑ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก หกจ. ดีเจ ไอที คอมพิวเตอร (สํานักงานใหญ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๒,๓๒๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสอง

พันสามรอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา เปยมเต็ม 

(นายวิทยา เปยมเต็ม)

ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาหินซอน

(พัฒนาการภาคตะวันออก)

 


