
 

ประกาศโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

 

ด้วย โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๕ ซึ่งมีผู้ได้รับ 
การคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา นั้น 

 ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้ 

   เป็นราคาที่รวม VAT     เป็นราคาที่ไม่รวม VAT 

รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ราคาที่เสนอ 

สังกะสีเรียบ 
แท่นตัดเหล็ก 
กระดาษถ่าย A๔ ๘๐g 
กระดาษวาดเขียน 
พันมอเตอร์ปั๊มน้ า 
Toner A๑๕ IR-๓๕๗๐ 
กระบี่หวาย 
ปูนเสือ 
ทรายก่อ 
วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
สายไฟ VAF 
เครื่องปริ้นเตอร์ Canan G ๒๐๑๐ 
เครื่องปริ้นเตอร์ Canon G ๓๐๑๐ 
หมึกขวดเติม Canon ๗๙๐ 
 

ร้านทวีก่อสร้าง 
หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง 
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านเชิดชัยไดนาโม 
บริษัทดิทโต้ (ประเทศไทย)จ ากัด(มหาชน) 
ร้านจิรชัยสปอร์ต 
ร้านทวีก่อสร้าง 
ร้านนนทธุรกิจพาณิชย์ 
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านทวีก่อสร้าง 
ร้านเจ เค. อาร์. แอพพลิเคชั่น 
ร้านเจ เค. อาร์. แอพพลิเคชั่น 
ร้านเจ เค. อาร์. แอพพลิเคชั่น 

๒,๐๘๐ 
๒,๖๑๕ 
๓,๑๒๕ 
๒,๔๙๗ 
๓,๐๐๐ 
๑๑,๒๓๕ 
๕,๔๖๐ 
๑,๘๑๑ 
๑,๔๐๐ 
๒,๒๑๖ 
๑,๘๗๐ 
๔,๖๙๐ 
๕,๒๙๐ 
๑,๕๖๐ 

 

 

 



รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ราคาที่เสนอ 

ก๊อกน้ า 
สายยาง 
อ่างสแตนเลส 
กระดาษถ่าย A๔ ๘๐g 
ตู้บานเลื่อนทับ ๔ ฟุต 
เลื่อยตัดกิ่งไม้ 
เครื่องวัดอุณหภูมิ 
 
หมึกขวดเติมBrother BT๕๐๐๐ 
ชุดตรวจ ATK 
 
ปูนเสือ 
สายVAP 
กล่องขาวกันน้ า 
ท่อ PVC 
ฮาร์ดดิสก์ 
กล้องวงจรปิด 
หนังสือเรียนวิชาภาษาจีน 
กระดาษ PHOTOและวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
สันรูดพลาสติกและอุปกรณ์อ่ืนๆ 
ปากกาไวท์บอร์ด 
หมึกขวดเติม Canon ๗๙๐ 
หางปลาไหลพลาสติก 
ข้อต่อตรงเกลียวใน 
ท่อ PVC 
บล็อค 
ชุดสังฆทาน 
เข็มหมุด 
สาย USB 
โหลฝาม่วง 

หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ 
หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ 
หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ 
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
ร้าน ซีอารี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาล าปาง) 
บริษัท ช.เภสัช  
(ส านักงานใหญ่) 
ร้านเจ เค. อาร์. แอพพลิเคชั่น 
บริษัท ช.เภสัช  
(ส านักงานใหญ่) 
ร้านทวีก่อสร้าง 
หจก.เจียวพานิช 
บริษัทเล่าจิ้นกวง จ ากัด 
ร้านทวีก่อสร้าง 
บริษัท นาวา ไอ.ที. กรุ๊ป จ ากัด 
บริษัท นาวา ไอ.ที. กรุ๊ป จ ากัด 
บริษัทรักษ์กมน จ ากัด 
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านเจ เค. อาร์. แอพพลิเคชั่น 
ร้านหล่อวิเชียร 
ร้านทวีก่อสร้าง 
ร้านทวีก่อสร้าง 
ร้านทวีก่อสร้าง 
ร้านอานนท์พุทธภัณฑ์ 
ร้านเจริญทรัพย์วัสดุก่อสร้าง 
ร้านเจ เค. อาร์. แอพพลิเคชั่น 
หจก.ช้อปเพลิน๘๘ 

๑,๘๐๐ 
๔๐๐ 
๔,๙๐๐ 
๑,๓๓๓ 
๗,๘๐๐ 
๙๐๐ 
๓,๒๐๕ 
 
๑,๐๕๐ 
๒,๒๗๐ 
๖๓๕ 
๙๗๕ 
๖๒๕ 
๑,๑๖๕ 
๑๐,๔๙๑ 
๑๐,๔๙๑ 
๑๒,๓๐๔ 
๓๗,๓๘๐ 
๖,๖๖๓ 
๑,๒๔๓ 
๒,๒๑๖ 
๓,๑๒๐ 
๑,๐๐๐ 
๒๔๐ 
๗,๕๗๕ 
๑๐๐ 
๒,๗๐๐ 
๓๐๐ 
๑๙๐ 
๕๔๕ 
 



รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ราคาที่เสนอ 

เอทิลแอลกอฮอล์ 
กลีเชอรีน 
โหลฝาม่วง 
เหล็ก 
เหล็กกล่อง 
เหล็กกล่อง 
แผ่นเพลท 
อลูซิงค์สีแดง 
สกรูบอร์ด 
เหล็กกล่อง 
เหล็กกล่อง 
บิวเรตต์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
ลูกปัดขนาดเล็ก 
กระจกเงา 
ไมค์ลอย 
ผ้าดิบ 

ร้านอินเทรนด์ 
บริษัท เวิลด์ เคมีอุตสาหกรรม จ ากัด 
หจก.ช้อปเพลิน๘๘ 
ร้านทวีก่อสร้าง 
ร้านที.เค.การค้า 
ร้านที.เค.การค้า 
ร้านทวีก่อสร้าง 
หจก.เอ็น.เค.อลูมิเนียม ล าปาง 
ร้านทวีก่อสร้าง 
ร้านที.เค.การค้า 
ร้านที.เค.การค้า 
บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ร้านเมืองชัยสวัสดิ์ 
ร้านนิวเคลียร์ 
ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง 
ร้านเสาร์แก้วเจริญพานิช 

๑,๔๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๕,๕๐๕ 
๒,๑๓๕.๕๑ 
๒,๒๔๗.๖๖ 
๘๕ 
๑๕,๕๕๒ 
๑,๕๐๐ 
๕,๗๒๓ 
๑,๒๗๘ 
๙,๗๖๐ 
๖๔๕ 
๔๐๐ 
๑๕,๖๐๐ 
๔,๒๗๔ 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

 

(นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 


