
 

ประกาศโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

ด้วย โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือนกันยายน  2563 ซึ่งมีผู้ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา นั้น 

 ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้ 

   เป็นราคาที่รวม VAT     เป็นราคาที่ไม่รวม VAT 

รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ราคาที่เสนอ 
ค่าสามทาง บางน้ าไทย 8.5 
ค่าท่อ PVC  
ค่าน้ ามันดีเซล 
 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาล าปาง) 
ร้านทวีก่อสร้าง 
ร้านสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากัด 

506.80 
277 

2,750 

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 
 

(นายเจนวิทย์  เลิศหิรัญปริยกร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

ด้วย โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือนตุลาคม  2563 ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา นั้น 

 ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้ 

   เป็นราคาที่รวม VAT     เป็นราคาที่ไม่รวม VAT 

รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ราคาที่เสนอ 
ค่าข้องอ 45 องศา 3 นิ้วบาง 
ค่าปูนเสือและปูนช้าง 
ค่าบล็อก 
ค่าทรายก่อ 
ค่าทราย 
ค่าทราย 
ค่าแก๊ส LPG 
ค่าทราย 
ค่าใบพัดลมซันโย 
ค่าทรายหยาบ 
ค่าแก๊ส LPG 
ค่าแก๊ส LPG 
ค่าน้ าดื่ม 
ค่าฟิวส์ขวด 
ค่าเพรสเชอร์สวิทซ์ Haitun 
ค่าแก๊สโซฮอลล์ ๙๕ 
 

ร้านทวีก่อสร้าง (ส านักงานใหญ่) 
ร้านทวีก่อสร้าง 
ร้านวันชัย  ป้องแก้วน้อย 
ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ 
ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ 
ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โป่งข่ามแก๊ส ส านักงานใหญ่  
ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ 
บริษัท ชุมพลเทรดดิ้งกรุ๊ป จ ากัด 
ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โป่งข่ามแก๊ส ส านักงานใหญ่  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โป่งข่ามแก๊ส ส านักงานใหญ่  
น้ าดื่มเจ้าพญา 
ร้านเจียวพานิช 
ร้านล าปางเจริญกิจ 
ร้านสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากัด 

90 
838 
700 
750 

1,400 
700 
860 

1,400 
257.87 

700 
700 
300 
685 

5,380 
535 

6,956 

 

 

 

 

 

 



รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ราคาที่เสนอ 
ค่าหมึกพิมพ์ส าเนา SF สีด าและกระดาษไข SF 
ขนาด A4/L 
 

บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย )  จ ากัด 37,450 

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 

  
 

(นายเจนวิทย์  เลิศหิรัญปริยกร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

ด้วย โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือนพฤศจิกายน  2563 ซึ่งมีผู้ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา นั้น 

 ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้ 

   เป็นราคาที่รวม VAT     เป็นราคาที่ไม่รวม VAT 

รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ราคาที่เสนอ 
ค่าหัวสวิทซ์แสงแดด 
ค่าหัวเกียร์ 
ค่า TONER A 65 IR 
ค่า แก๊ส LPG  
 
ค่าแก๊สโซฮอลล์ ๙๕ 
ค่าตุ๊กตา 
ค่าหมึกพิมพ์ส าเนา SF สีด าและกระดาษไข SF ขนาด 
A4/L 
 

บริษัท เล่าจิ้นกวง จ ากัด 
ร้านทวีก่อสร้าง 
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 
จ ากัด (มหาชน) 
ร้านสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากัด 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยทอยส์ พีเพิล เอเอ 
บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย )  จ ากัด 

590 
850 

8,560 
800 

 
5,839 
2,197 

39,590 
 
 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

 
 

(นายเจนวิทย์  เลิศหิรัญปริยกร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 

 

 



 

 

ประกาศโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

ด้วย โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือนธันวาคม  2563 ซึ่งมีผู้ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา นั้น 

 ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้ 

   เป็นราคาที่รวม VAT     เป็นราคาที่ไม่รวม VAT 

รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ราคาที่เสนอ 
ค่าแก๊ส LPG  
 
ค่าน้ ามันเครื่อง 
ค่าชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่ากระดาษท าปก 180g A4 100 แผ่น 
ค่าหัวเกียร์ 
ค่าธงชาติไทย 
ค่าหัว RJ 45 /100 
ค่าปลั๊กพ่วง ยาว 5 เมตร 
ค่าลูกฟุตบอลแกรนสปอร์ต หนังเย็บ 
ค่ากระดาษถ่าย A4 80g  
ค่าสันรูดพลาสติก A4 5 มิล  
ค่าดินสอมาสเตอร์อาร์ต 
ค่าไม้กลองรุ่น SRH 
ค่าไม้กลองเบสดรัมมาร์ชิ่ง MB3H 
ค่าลิ้น Alto 2.5 
ค่าน้ าแข็งและน้ าถัง 
 

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 
จ ากัด (มหาชน) 
ร้านวัฒนาเชอร์วิส 
ร้านน้องแดงเบเกอรี่ 
ร้าน เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านทวีก่อสร้าง 
ร้าน เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
ร้าน เจ เค. อาร์. แอพพลิเคชั่น 
ร้าน เจ เค. อาร์. แอพพลิเคชั่น 
ร้าน เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
ร้าน เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
ร้าน เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
ร้าน เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
บริษัท มาร์คาโต้ มิวสิค จ ากัด 
บริษัท มาร์คาโต้ มิวสิค จ ากัด 
ร้านพลมิวสิค  
ร้านน้ าแข็งสบปราบ 
 

500 
 

1,500 
250 

1,853 
1,400 
1,140 
1,400 
2,680 

43,054 
2,738 
1,459 
879 

4,750 
2,680 
625 

3,400 

 

 

 

 



 

รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ราคาที่เสนอ 
ค่าป้ายไวนิลงานแข่งขันกีฬาสี 
ค่าถ้วยรางวัล 
ค่าตุ๊กตากลอ 
 

ร้านลิขิต สติ๊กเกอร์ 
ร้านล าปางสปอร์ท 
ร้านบ้านดนตรีพิจิตร 

2,000 
3,250 
950 

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม 2563 

 
 

(นายเจนวิทย์  เลิศหิรัญปริยกร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 


