
 

 

ประกาศโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

ด้วย โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ด าเนินการัดดืืออนนรอบเดือนธดนวาคม  2564 ืึ่งมีผู้ได้รดบการ
คดดเลือกนห้เป็นผู้เสนอราคา นดอน 

 ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดดงนีอ 

   เป็นราคาที่รวม VAT     เป็นราคาที่ไม่รวม VAT 

รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ราคาที่เสนอ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ส านักงานทะเบียน วัดผล  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ส านักงาน 
ค่าหมึกปริ้นเตอร์ 5 รายการ 
ค่าหมึกปริ้นเตอร์ 5 รายการ 
ค่าแผ่นตัดและคีมหนีบสายดิน 
ค่าหัวเทียนและซัลคู่ 
ค่าไม้คิ้ว 
ค่ามะพร้าวสับ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์งานอาคารสถานที่ 
ค่าไม้คิ้ว (ไม้สัก)  
ค่าตะกร้าสาน 
ค่าปั๊มน้ าส าหรับตู้ปลา 
ค่าผ้าสี 
ค่าของรางวัล ส าหรับกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ส าหรับกิจกรรมวัน
รัฐธรรมนูญ 
ค่าแก๊สแอลพีจี 
ค่าวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน จ านวน 9 รายการ 

ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านเจ เค.  อาร์ แอพพลิเคชั่น 
ร้านเจ เค.  อาร์ แอพพลิเคชั่น 
ร้านทวีก่อสร้าง 
ร้านทวีก่อสร้าง 
ร้านนานาเคหะภัณฑ์ 
ร้านน้ าผึ้งพันธุ์ไม้ 
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาล าปาง) 
ร้านเจษฎาเฟอร์นิเจอร์ 
ร้านสมนามจักสาน 
ร้านศรีนวล กราฟฟิคเวิลด์ 
ร้านโซนี่บาร์ซ่าร์ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไททอยส์ พีเพิล เอเอ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไททอยส์ พีเพิล เอเอ 
 
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
 
 

7,181 
6,649 
14,900 
6,780 
460 
280 
200 
260 
6,263 
750 
80 
1,250 
3,178 
4,670 
2,540 
 
1,000 
2,365 
2,908 

 

 



 

รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ราคาที่เสนอ 
ค่าแฟ้มซองผูกเชือกและเป็กดอกจันทร์ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมงานกีฬาสี 
ค่าวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  
ค่ายาและเวชภัณฑ์  
ค่าแอมป์พร้อมไมโครโฟนห้องประชุม 
ค่าตัวแปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์ 
ค่าหมึกปริ้นเตอร์ 
ค่าหมึกขวดเติม Canon 
ค่าหมึกปริ้นเตอร์ 
ค่าหมึกปริ้นเตอร์ 
ค่าสายHDMและสายต่อUSB 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าไม้พ้ืนเฌอร่า 
ค่าวัสดุอุปกรณ์งานอาคารสถานที่  
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ 
ค่าแป๊บแบนและแป๊บโปร่ง 
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จและทรายก่อ 
ค่าแปรงทาสี 
ค่าเนื้อกระจกมองข้าง 
ค่าร่มผ้าและร่มไม้ไผ่  
ค่าไม้พ้ืนเฌอร่าและสกรูยิงไม้พ้ืนคอนวูด 
ค่าสีน้ าอะคลิลิค 
ค่าแป๊บแบน 
ค่าพัดลมระบายอากาศติดผนัง 
ค่าดอกคว้านรูไม้ 
ค่าท่อ PE 
ค่าต้นไม้ 
ค่าสังกะสีเรียบ 
ค่าดอกไขควงแชก 
 

ร้านกีรติภัณฑ์ 
ร้านทวีก่อสร้าง 
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านจิรชัยสปอร์ต 
บริษทั ช.เภสัช จ ากัด 
ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง  
บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ 
ร้านเจ เค.  อาร์ แอพพลิเคชั่น 
ร้านเจ เค.  อาร์ แอพพลิเคชั่น 
ร้านเจ เค.  อาร์ แอพพลิเคชั่น 
ร้านเจ เค.  อาร์ แอพพลิเคชั่น 
ร้านเจ เค.  อาร์ แอพพลิเคชั่น 
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาล าปาง) 
ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ 
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาล าปาง) 
ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ 
ร้านทวีก่อสร้าง 
ร้านยนต์ศิลป์ 
ร้านคุณเล็ก 
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาล าปาง) 
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาล าปาง) 
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาล าปาง) 
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาล าปาง) 
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาล าปาง) 
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาล าปาง) 
ร้านรัตนาพันธุ์ไม้ 
ร้านทวีก่อสร้าง 
ร้านทวีก่อสร้าง 
 

540 
5,000 
9,770 
47,820 
2,599 
4,900 
299 
3,890 
1,5608 
1,090 
1,950 
900 
1,880 
2,436 
4,722 
8,550 
6,841 
17,850 
225 
350 
2,310 
6,461 
2,780 
906 
1,936 
498 
684 
2,000 
248 
230 

 

 

 

 



รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ราคาที่เสนอ 
ค่าปูนเสือ 
ค่ากรอบรูป A3 ขาว 
ค่าหมึก Brother BT 5000 
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการทดลองวิชาวิทยาศาสตร์ 
ค่าไข่ 2 แผง 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ จัดงานวันคริสต์มาส 
ค่าขนม 
ค่าส าลีก้อน 

 
 

ร้านทวีก่อสร้าง 
ร้านการะเกตุ 
ร้านบ้านหล่ายคอมพิวเตอร์ 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
ร้านขาวหมูสด  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไททอยส์ พีเพิล เอเอ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไททอยส์ พีเพิล เอเอ 
ร้านธีรนันท์รุ่งเรืองการค้าสบปราบ 

625 
3,600 
960 
581.75 
1908 
4,545 
1,335 
60 

 

 

ประกาศ ณ วดนที่ 31 ธดนวาคม 2564 

 
 

(นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 


