
 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร์ Brother HL-L๓๒๓๐CDN โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร์ Brother HL-L๓๒๓๐CDN 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เครื่องพิมพ์ Laser printers จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ดอทคอม (ขายส่ง,ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
 ประกาศ ณ วันที่  ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
    
   

 
(นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เครื่องปรับอากาศ ๒๔,๐๐๐ BTU จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ วุฒิชัยแอร์เซอร์วิส โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
    
   

 
(นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ ๔ ทิศทาง ขนาด ๒๕,๐๐๐ BTU โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ ๔ ทิศทาง ขนาด ๒๕,๐๐๐ 
BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เครื่องปรับอากาศแบบ ๔ ทิศทาง จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ็น ที แอร์ เซอร์วิส 
(ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   
 

  
    
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อกล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. กล้องพร้อมเลนส์ (CanonEOS ๖D Mark II Booy)+Canon๒๔-๑๐๕ MM.F๔L จ านวน ๑ ชุด ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จ ากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๖๓,๙๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๒. การ์ดหน่วยความจ า จ านวน ๒ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จ ากัด 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๓. เลนส์กล้อง Canon EF ๔๐/mmF/๒.๘ STM จ านวน ๑ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อะ
โพจี เวิร์ลดไวด์ จ ากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๘๐.๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๔. ตู้ดูดความชื้น จ านวน ๑ หลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จ ากัด (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๕. กล้อง GoProHERO๘ Black-๐ จ านวน ๑ กล้อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อะโพจี เวิร์ลด
ไวด์ จ ากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๖. แบตเตอรี่กล้อง จ านวน ๑ ก้อน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จ ากัด (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๗. ขาตั้งกล้องแบบสามขา จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จ ากัด 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๘. ฟิลเตอร์กันหน้าเลนส์กล้อง ๗๗ mm. จ านวน ๑ ชิ้น/piece ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อะ
โพจี เวิร์ลดไวด์ จ ากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาท



ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๙. ฟิลเตอร์กันหน้าเลนส์กล้อง ๕๒ mm. จ านวน ๑ ชิ้น/piece ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อะ
โพจี เวิร์ลดไวด์ จ ากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙๐.๐๐ บาท (แปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๐. แบตเตอรี่กล้อง จ านวน ๑ ก้อน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จ ากัด (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๙๐.๐๐ บาท (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
   

  
   

(นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเทรคเตอร์คูโบต้า B๒๗๔๐S พร้อมใบมีดตัดหญ้า โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อรถเทรคเตอร์คูโบต้า B๒๗๔๐S พร้อมใบมีดตัดหญ้า 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               รถเทรคเตอร์คูโบต้า B๒๗๔๐S พร้อมใบมีดตัดหญ้า จ านวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก. 
ปัญญาแทรคเตอร์ ก าแพงเพชร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
    
   

(นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. คอมพิวเตอร์ AIO Lenovo Think Centre V๕๓๐ จ านวน ๒๐ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท โลเวอร์นอร์ท โซลูชั่น จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๒. คอมพิวเตอร์ AIO Lenovo IdeaCentre A๓๔๐-๒๔ICK จ านวน ๔ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท โลเวอร์นอร์ท โซลูชั่น จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๓. Ipad Pro ๑๑นิ้ว จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โลเวอร์นอร์ท โซลูชั่น 
จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๔. Smart TV LG ๕๕ UM๗๒๙๐ ขนาด ๕๕ นิ้ว จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท 
โลเวอร์นอร์ท โซลูชั่น จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
    
   

(นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

  
  

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท รุ่น FW๑๒๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท รุ่น FW๑๒๓๐ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เครื่องท าส าเนาระบบอิงค์เจ็ท รุ่น FW๑๒๓๐ จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโซ่ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่
แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลคา่เพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
    
   

(นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้หนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีคัดเลือก 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีหนังสือเชิญชวนส าหรับ ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยวิธีคัดเลือก  นั้น 
               หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ(๕๕.๑๐.๑๕.๐๙ ) จ านวน ๗๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาภัณฑ์ 1974 (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๘๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
   

  
  (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์กันนกพิราบท่ีหล้งอาคารเรียน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์กันนกพิราบที่หล้งอาคาร
เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ติดตั้งอุปกรณ์กันนกพิราบที่หลังอาคารเรียน จ านวน ๑ หลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ รัชชานนท์
ก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
    
   

(นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์กันนกพิราบท่ีอาคารโดมอเนกประสงค์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์กันนกพิราบที่อาคารโดม
อเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์ติดตั้งกันนกพิราบที่อาคารโดมอเนกประสงค์ จ านวน ๑ หลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย
วิเชียร อุณใจ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
    
   

(นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

  
  

 

 


