
 

 

ประกาศโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

ด้วย โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือนสิงหาคม   2563 ซึ่งมีผู้ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา นั้น 

 ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้ 

   เป็นราคาที่รวม VAT     เป็นราคาที่ไม่รวม VAT 

รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ราคาที่เสนอ 
ค่าซือ้วัสดุอุปกรณ์ส าหรับกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ค่าซือ้วัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานกิจกรรมชุมนุม 
ค่าซือ้วัสดุอุปกรณ์ส าหรับกลุ่มงานวิชาการ 
ค่าซื้อแก๊ส LPG 
ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานอาคารสถานที่ 
ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานอาคารสถานที่ 
ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานอาคารสถานที่ 
ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานอาคารสถานที่ 
ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานอาคารสถานที่ 
ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานอาคารสถานที่ 
ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานอาคารสถานที่ 
ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานอาคารสถานที่ 
ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานอาคารสถานที่ 
ค่าซื้อช่อดอกกุหลาบ 
ค่าซื้อพวงกุญแจและป้ายชื่อคณะกรรมการนักเรียน 
ค่าซื้อสันห่วง 
ค่าซื้อน้ าดื่ม 
ค่าซื้อสาย HDMI 
ค่าซื้อใบปัดน้ าฝน 
ค่าซื้อถ่านอัลคาไลน์AA 
ค่าซื้อแบตอัลคาไลน์ 

ร้าน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี่ 
ร้าน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี่ 
บริษัท  เอส ไอ บี  เทรดติ้ง  จ ากัด 
ร้าน ซี.เค.ซี. บิสซิเนส  กรุ๊ป 
ร้าน ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง 
ร้าน เจียวพานิช 
ร้าน ธีรนันท์รุ่งเรืองการค้าสบปราบ 
ร้าน กิจเจริญ 
ร้าน ซุนหลี 
ร้าน ศูนย์พิมพ์แม็ค ดีไซน์ 
ร้าน จิวไถ่อัง 
ร้าน ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง 
ร้าน เจียวพานิช 
ร้านรุ่ง 
ร้านกลึงแม่กัวะ 
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 
ร้าน น้ าดื่มเจ้าพญา 
ร้าน เจ เค อาร์.แอพพลิเคชั่น 
ร้านสบปราบ  ไดนาโม 
ร้าน เอไอ-ไพศาล  ล าปาง 
บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

1๐,152.00- 
๓,๔๐๓.00.- 

20,009.00.- 
800.- 

5,128.80.- 
2,180.- 

350.- 
350.- 
500.- 
300.- 

1,583.60.- 
1,260.- 

330.- 
300.- 

3,600.- 
354.- 
490.- 
380.- 
280.- 

2,182.80.- 
600.- 

 
 



 

รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ราคาที่เสนอ 
ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานอาคารสถานที่ 
ค่าซื้อใบมีดตัดหญ้า 
ค่าซื้อน้ ามันเกียร์ 
ค่าซื้อตะกร้า 
ค่าถุงขยะ 30x40 
ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ค่าซื้อสายน้ ามันและกรองอากาศ 
ค่าซื้อบล็อกลอย 
ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
ค่าซื้อจอบขุดจระเข้ 2 ปอนด์พร้อมด้าม 
ค่าซื้อชั้นวางของ โต๊ะ และเก้าอ้ี  
ค่าซื้อกระดาษโรเนียว  
ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา 
ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานสิ่งแวดล้อม 
ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานอาคารสถานที่ 
ค่าซื้อเหล็กเส้น 
ค่าซื้อปลั๊กไฟยาว 2 เมตรและ ปลั๊กไฟยาว ๕ เมตร 
ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมชุมนุม  
  

ร้าน เจียวพานิช 
ร้าน ร้านหล่อวิเชียร 
ร้าน ล าปางอนันตภัณฑ์ 
ร้าน ท๊อป+โบว์  
ร้าน รุ่งแสงมินิมาร์ท (ส านักงานใหญ่)  
ร้าน พลมิวสิค 
ร้าน ทวีก่อสร้าง 
ร้าน ทวีก่อสร้าง 
ร้าน น้ าผึ้งพันธุ์ไม้ 
ร้าน ตรียกูล 
ร้าน ดวงเดือน 
ร้าน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี่ 
ร้าน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี่ 
 
ร้าน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี่ 
บริษัท ซีอาร์ซี  ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาล าปาง) 
ร้าน ทวีก่อสร้าง 
ร้าน เจ เค. อาร์.แอพพลิเคชั่น 
ร้าน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี่ 
 

1,370.- 
1,600.- 

331.70.- 
560.- 

45.- 
4,010.- 

100.- 
800.- 

2,500.- 
4,500.- 
1,100.- 

30,000.- 
3,785.- 

 
4,855.- 
7,830.- 

555.- 
480.- 
135.- 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 

 
 

(นายเจนวิทย์  เลิศหิรัญปริยกร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

ด้วย โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือนกันยายน  2563 ซึ่งมีผู้ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา นั้น   ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีท่ีสุด ดังนี้ 

   เป็นราคาที่รวม VAT     เป็นราคาที่ไม่รวม VAT 

รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ราคาที่เสนอ 
ค่าชื้อเชือกขาว 
ค่าซื้อด้ายย้อมสี 
ค่าซื้อลวด 
ค่าซื้อน้ าดื่ม 
ค่าซื้อน้ ามันดีเชลและน้ ามันแก๊สโซฮอลล์ 95 
ค่าซื้อน้ ามันดีเชลและน้ ามันแก๊สโซฮอลล์ 95 
ค่าซื้อน้ ามันดีเชลและน้ ามันล่อลื่น 
ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
ค่าซื้อของรางวัลตุ๊กตา 
ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
ค่าซื้อขนมคุกก้ี 
ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
ค่าซื้อกรรไกร  8 นิ้ว 
ค่าซื้อโถปัสสาวะชาย 

ร้าน บรรณศิลป์ 
ร้าน บรรณศิลป์ 
ร้าน ทวีก่อสร้าง 
ร้าน น้ าดื่มเจ้าพญา 
สหกรณ์การเกษตรสบปราบ  จ ากัด 
สหกรณ์การเกษตรสบปราบ  จ ากัด 
สหกรณ์การเกษตรสบปราบ  จ ากัด 
ร้านศรีสิน 
 
ร้าน Strawberry  Club 
บริษัท บีทูเอส  จ ากัด  
 
บริษัท  สยามแม็คโคร  จ ากัด (มหาชน) 
ร้าน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี่ 
 
ร้านรัตนาพันธ์ 
ร้าน ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง 
 

250.- 
210.- 
100.- 
860.- 

5,200.- 
7,114.- 
7,750.- 

469.- 
 

723.- 
1,127.25.- 

 
262.50.- 

2,334.60.- 
 

400.- 
5,502.50.- 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 
 

(นายเจนวิทย์  เลิศหิรัญปริยกร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 



 

 

 

 

 

 

 


