
 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เลือกรายการ  
(Shopping list) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๒๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามประกาศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 
เลือกรายการ (Shopping list) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๒๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่  
๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น 
               ๑. เครื่องเล่นสนาม-รร.บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ จ านวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา 
ได้แก่ บริษัท เจโอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๒. เครื่องเล่นสนาม-รร.ชุมชนบ้านฝาง จ านวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท     
เจโอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน     
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๓. เครื่องเล่นสนาม-รร.บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล จ านวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอ
ราคา ได้แก่ บริษัท เจโอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  
               ๔. เครื่องเล่นสนาม-รร.ชุมชนท่าพระ จ านวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เจโอ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๕. เครื่องเล่นสนาม-รร.บ้านแดงใหญ(่ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) จ านวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอ
ราคา ได้แก่ บริษัท เจโอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)            
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๖. เครื่องเล่นสนาม-รร.บ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง จ านวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา 
ได้แก่ บริษัท เจโอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
 



               ๗. เครื่องเล่นสนาม-รร.พระคือหนองโพธิ์วิทยา จ านวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา 
ได้แก่ บริษัท เจโอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๘. เครื่องเล่นสนาม-รร.บ้านนาฝายนาโพธิ์ จ านวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท 
เวิลด์เคม จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๓๘,๕๗๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง        
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๙. เครื่องเล่นสนาม-รร.บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง จ านวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา 
ได้แก่ บริษัท เวิลด์เคม จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๕๗๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๐. เครื่องเล่นสนาม-รร.พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท จ านวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา 
ได้แก่ บริษัท เจโอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๑. เครื่องเล่นสนาม-รร.บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ จ านวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา 
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่ฮ่องสอนพิทยาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๙๙๘.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)        
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๒. เครื่องเล่นสนาม-รร.บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา จ านวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา 
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่ฮ่องสอนพิทยาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖,๔๙๕.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)            
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๓. ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน-รร.บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน จ านวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคา
ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.บี.เค.อินดัสตรี จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)  
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๔. ครุภัณฑ์ส าหรับห้องสมุด-รร.ห้วยหว้าวิทยาคม จ านวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา 
ได้แก่ บริษัท เวิลด์เคม จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๘๖๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน  
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๕. ครุภัณฑ์ส าหรับห้องสมุด-รร.บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย จ านวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการ
เสนอราคา ได้แก่ บริษัท เดอะ กู๊ด คอมเมิร์ซ จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕,๓๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)    
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๖. ครุภัณฑ์ส าหรับห้องสมุด-รร.สนามบิน จ านวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท 
เวิลด์เคม จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๕๘,๑๕๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง        



ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๗. อุปกรณ์ห้องสมุด-รร.บ้านโคกกว้าง จ านวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.
บี.เค.อินดัสตรี จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖,๘๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง       
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๘. อุปกรณ์ห้องสมุด-รร.บ้านซ าจานเนินทอง จ านวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา 
ได้แก่ บริษัท เดอะ กู๊ด คอมเมิร์ซ จ ากัด (ส่งออก ,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙,๖๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๙. อุปกรณ์ห้องสมุด-รร.บ้านม่วงโป้ จ านวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท      
บี.บี.เค.อินดัสตรี จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง        
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๒๐. ครุภัณฑ์ส าหรับห้องวิทยาศาสตร์-รร.บ้านโนนรังวิทยาคาร จ านวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการ
เสนอราคา ได้แก่ บริษัท เวิลด์เคม จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๔๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน    
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๒๑. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์-รร.บ้านโนนม่วง จ านวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอ
ราคา ได้แก่ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด (ส่งออก ,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)    
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๒๒. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์-รร.บ้านสงเปื่อยฮ่องเดื่อ จ านวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการ
เสนอราคา ได้แก่ บริษัท สื่อสมบูรณ์ จ ากัด (ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔,๒๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๒๓. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์-รร.สรแก้วราษฎร์บ ารุง จ านวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการ
เสนอราคา ได้แก่ บริษัท สื่อสมบูรณ์ จ ากัด (ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  

ประกาศ ณ วันที่   13 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

(นายบุญเย็น โหว่สงคราม) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
 

 


