
 

ประกาศโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

ด้วย โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือนสิงหาคม  256๕ ซึ่งมีผู้ได้รับ 

การคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา นั้น 

 ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้ 

   เป็นราคาที่รวม VAT     เป็นราคาที่ไม่รวม VAT 

รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ราคาที่เสนอ 
สีฝุ่นสีเหลือง 
ปูนเสือ 
ปูนเสือ 
สกรูบล็อด 
จมูกบันได 
กระดาษการ์ดขาว 
กล่องใส่เอกสาร 
กระดาษการ์ดลายทอง 
แก๊สLPG 
แก้วเซรามิค 
ลวดเชื่อมเหล็ก 
เฌอร่าไม้พ้ืน 
กระเบื้องพ้ืน 
แป๊บโปร่ง 
อลูซิงค์สีแดง 
เหล็กกล่อง 
เหล็กกล่อง 
ดินปลูกต้นไม้ 
ดอกล าโพงเครื่องเสียง 
ปากกา 
ที่วางโทรศัพท์ 
ปากกา 
 

ร้านทวีก่อสร้าง 
ร้านทวีก่อสร้าง 
ร้านทวีก่อสร้าง 
ร้านทวีก่อสร้าง 
ร้านวัสดุก่อสร้าง 
ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี 
หจก. ซี.เค.ซี บิสซิเนส กรุ๊ป 
ร้านกะลาเซรามิค 
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จ ากัด (มหาชน) 
ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (มหาชน) 
ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (มหาชน) 
หจก.เอ็น เค. อลูมิเนียมล าปาง 

ร้านทวีก่อสร้าง 
ร้านทวีก่อสร้าง 
ร้านบุญสุวิ 
ร้านป้าพร 

ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านStrawberry Club 
ร้านศรีสิน 

3,500 
2,160 
2,850 
630 
540 
731 
1,661 
700 
800 
2,800 
641 
1,196 
687 
17,736 
13,621 
2,202 
1,835 
2,000 
600 
338 
750 
225 

 

 



รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ราคาที่เสนอ 
ปูนเสือ 
อิฐมอญขนาดเล็ก 
คอนกรีตก าลังอัด 
หมึกขวดเติม 
กระดาษถ่าย A4 
เครื่องจักรยานยนต์ 
เครื่องออโตเมติคหัวฉีด 
ชุดสายไฟ 
แป๊บโปร่ง 
อลูซิงค์สีแดง 
แผ่นแพลท 
น๊อตเมทัลซิท 
สกรูเมทัลซีด 
สังกะสีแผ่นเรียบ 
ตลับหมึก Epson 
หมึกขวดเติม Brother 
กระดาษถ่าย A4 
เครื่องคิดเลข 
กระดาษถ่าย A4 
ผ้าปูโต๊ะ 
แฟ้มใส่เอกสาร 
ไฟนีออน 
ข้องอ 90  
คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ HP 
น้ ามันเชื้อเพลิง 
แก๊สโซฮอลล์ 95 
มีดแกะสลัก 
พัดลมตั้งโต๊ะ 
รีเชิตบอร์ด 
ถ่านอัลคาร์ไลน์ขนาด AA 
แบตเตอรี่ 
ตรายางวันที่หมึกในตัว 
กระดาษถ่าย A4 
กล่องใส่เอกสาร 
 

ร้านทวีก่อสร้าง 
โรงงานอิฐมอญ พ่อทัน 
บริษัท สบปราบรุ่งเรืองคอนกรีต จ ากัด 
ร้านเจ เค อาร์.แอพพลิเคชั่น 
ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านโชคอัมพร 
ร้านทวีชัยมอเตอร์ 
ร้านทวีชัยมอเตอร์ 
ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (มหาชน) 
หจก.เอ็น เค. อลูมิเนียมล าปาง 

ร้านทวีก่อสร้าง 
ร้านแจ้วัสดุก่อสร้าง 

ร้านแม่กัวะพาณิชย์ 
ร้านแม่กัวะพาณิชย์ 
ร้านเจ เค อาร์.แอพพลิเคชั่น 
ร้านเจ เค อาร์.แอพพลิเคชั่น 
ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี 
สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากัด 

หจก.ไทยทอยส์ พีเพิล เอเอ 

ร้านเจียวพานิช 

ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (มหาชน) 
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์  
สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากัด 

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากัด 

ร้าน Benny Carving Knife 

หจก.เจียวพานิช 
ร้านเจ เค อาร์.แอพพลิเคชั่น 
ร้านเจ เค อาร์.แอพพลิเคชั่น 
ร้านเอกแบตเตอรี่ 
ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี 
 

1,400 
540 
10,627 
2,020 
2,490 
4,500 
4,000 
1,500 
9,825 
11,749 
750 
200 
200 
235 
250 
1,800 
9,210 
3,042 
1,045 
840 
1,875 

12,790 
5,370 
19,900 
10,230 
9,100 
3,940 
760 
500 
9,180 
2,200 
625 
3,188 
3,723 

 

 

 



รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ราคาที่เสนอ 
กระดาษท าปก 
กระดาษโรเนียว 
แผ่นกระดาษร้อยปอนด์ 
สีไม้คลอลีน 
กระดาษวาดเขียน 
กระดาษวาดเขียน 
สื่อการเรียนการสอน 
ตุ๊กตาอาเซียน 
คาร์บู 
น้ าดื่มถัง 
กระดานค าคม ชุดไม้ 
โฟมขนาด 3 นิ้ว 
โฟม 
น้ ามันเชื้อเพลิง 
มะพร้าวสับ 

ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านรุ่งแสงมินิมาร์ท 
ร้านทอนพาณิชย์ 
ร้านภราดร 
ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี 
หจก.ไทยทอนส์ พีเพิล เอเอ 
ร้านStrawberry Club 
ร้านทวีก่อสร้าง 
ร้านน้ าดื่มเจ้าพระยา 
ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี 
สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากัด 
ร้านน้ าผึ้งพันธุ์ใม้ 
 

13,169 
32,800 
135 
615 
355 
800 
3,060 
1,500 
1,710 
1,695 
1,550 
1,480 
516 
12,050 
690 

 

 

ประกาศ ณ วันที่  30 สิงหาคม  256๕ 

 

(นายศานติกรศ์ิ วงค์เขียว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 

 

 

 


