
 

ประกาศโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

ด้วย โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือนกันยายน  256๕ ซึ่งมีผู้ได้รับ 

การคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา นั้น 

 ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้ 

   เป็นราคาที่รวม VAT     เป็นราคาที่ไม่รวม VAT 

รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ราคาที่เสนอ 
กรรไกรตัดกิ่งไม้สแตนเลส 
ค่าน้ ามันรถ 
สายสัญญาณเสียง AUX ยาว 5 เมตร 
Toner laser canon 
หูฟังพร้อมไมค์ 
สาย HDMI ยาว 20เมตร 
แตงโม 
แคนตาลูป 
ผลไม้ 
แตงโม 
โอเอซัส ก้อน 
มีดแกะสลัก 
ผักผลไม้ 
ตอกไม้ไผ่ 
ขนม 
หมึกจีน 
กระดาษ 100ปอนด์ 
แตงโมและหัวผักกาด 
มีดปลายแหลม 
กระดาษปกแข็ง 
ไขควง 
 

ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทสยามแก๊ส แอนด์ ปืโตรเคมีคัลล์ จ ากัด (มหาชน) 
ร้านเจ เค อาร์.แอพพลิเคชั่น 
ร้านเจ เค อาร์.แอพพลิเคชั่น 
ร้านเจ เค อาร์.แอพพลิเคชั่น 
ร้านเจ เค อาร์.แอพพลิเคชั่น 
ร้านน้องโบว์ผลไม้ 
ร้านน้องโบว์ผลไม้ 
ร้านน้องโบว์ผลไม้ 
ร้านน้องโบว์ผลไม้ 
ร้านมะลิเจริญพาณิช 
ร้านรัชนกเครื่องแก้ว 
บิ๊กซีซูปเปอร์ดเซ็นเตอร์ 
ร้านไผ่บง 
ร้านเสาร์แก้วเจริญพานิช 
ร้านกีรติภัณฑ์ 
ร้านรุ่งแสงมินิมาร์ท 
ร้านน้องโบว์ผลไม้ 
ร้านมนตรี 
ร้าน Corner Copy Centre 
ร้านธีรนันท์รุ่งเรืองการค้าสบปราบ 

1,863 
670 
300 
8,900 
1,250 
1,180 
650 
320 
735 
323 
300 
72 
267 
2,050 
425 
977 
235 
560 
440 
810 
175 

 

 

 



รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ราคาที่เสนอ 
ชุดขายหญิง และเครื่องประดับ 
สีน้ าตลับ 
กล่องเครื่องมือ 
พู่กันกลม 
สายเบส 
Pot Pimarzio 
กระเป๋ากีต้าร์ไฟฟ้า 
ค่ากล้องถ่ายรูป 
กระดาษถ่าย A4 
คีรีบอร์ด 
Toner laser  HP #35A/85A 
Toner laser  HP #35A/85A 
คาปา 
โซแน๊ก 
คาปาซิเตอร๋ 
แก๊ส LPG 
ค่าน้ ามันดีเชล 
หมึก canon 790 BK 
กระดาษ A4 70 แกรม 
แผงโซลาร์เชลล ์
ปั๊มน้ า 
ใบพัด 
น้ ามันเบนซิล 
ผ้าซับใน 
กระดาษโปรเตอร์หนา 
สินค้าเบ็ดเตล็ด 
คีมปากแหลม 
กระดาษสีหน้าเดียว 
SENSOR LX-PR118B 
พัดลมระบาย 
กระดาษโปสเตอรฃืบาง 
พัดลม 
 

ร้านเฮือนอาภรณ์ 
บริษัท บีทูเอส จ ากัด 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชาตรี สินค้าราคาถูก 
ร้านบรรณศิลป์ 
ร้านพลมิวสิค สาขาล าปาง 
ร้านพลมิวสิค สาขาล าปาง 
ร้าน Ztop Guitur syop syop 
บริษัท บิ๊กคาเมร่าคอร์ปอเรชั่น 
ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านเจ เค อาร์.แอพพลิเคชั่น 
ร้านเจ เค อาร์.แอพพลิเคชั่น 
บริษัท ชุมพลดทรดดิ้งกรุ๊ป จ ากัด 
ร้าน ก. อะไหล่ 
บริษัท ชุมพลดทรดดิ้งกรุ๊ป จ ากัด 
หขก.ซี.เค.ซี. บิสซิเนส กรุ๊ป 
บริษัท ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น 
ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านกีรติภัณฑ์  
บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อิเล็คทรอนิคส์ จ ากัด 
ร้านไมก้า ล าพูน 
ร้าน เอ็นดี ซ๊อป 
ร้านแม่กัวะมินิมาร์ท 
ร้านขายผ้ารุ่งเรืองสบปราบ 
ร้านกีรติภัณฑ์  
ร้านธีรนันท์รุ่งเรืองการค้าสบปราบ 
ร้านทวีก่อสร้าง 
ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี 
บริษัท เล่าจิ้นกวง จ ากัด 
บริษัท เล่าจิ้นกวง จ ากัด 
ร้านกีรติภัณฑ์  
บริษัท ชุมพลดทรดดิ้งกรุ๊ป จ ากัด 
 

2,600 
2,064 
576 
4,720 
4,020 
450 
2,250 
35,000 
2,799 
1,560 
1,800 
1,200 
440 
840 
220 
750 
1,400 
5,959 
1,221 
390 
454 
887 
497 
143 
72 
294 
190 
168 
680 
850 
48 
90 

 

 

 

 



รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ราคาที่เสนอ 
ผ้าขาวบาง 
สินค้าเบ็ดเตล็ด 
โหลน้ าแข็ง 
เครื่องเสียงคาดเอว 
กระเป๋าผ้าแคนวาส 
ชุดเครื่องเขียน 
GLINK 
เชือกฟาง 
ดินน้ ามัน 
ถังน้ า 
ซองเอนกประสงค์ 
เทปโฟม 
ดอกกุหลาบ 
สีชอล์ค 
เครื่องเสียงคาดเอว 
ใบพัดลมโคจร 
 

ร้านธีรนันท์รุ่งเรืองการค้าสบปราบ 
ร้านธีรนันท์รุ่งเรืองการค้าสบปราบ 
บริษัท นครกิโลเช็นเตอร์ จ ากัด 
ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง 
ร้านStawberry Club 
ร้านStawberry Club 
บริษัท สี่โฟน 2019 จ ากัด 
ร้านStawberry Club 
หจก.ไทยทอยส์ พีเพิล เอเอ 
บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด มหาชน 
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด สาขาล าปาง 
ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านแม่กัวะมินิมาร์ท 
ร้านสุดารัตน์พาณิชย์ 
ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง 
ร้าน JPN 

70 
139 
718 
2,535.90 
3,840 
3,050 
539 
1,360 
540 
2,304 
451 
960 
613 
1,590 
1,690.60 
510 

 

ประกาศ ณ วันที่  30 กันยายน 256๕ 

 

(นายศานติกรศ์ิ วงค์เขียว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 

 

 

 


