
 

ประกาศโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

ด้วย โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือนพฤศจิกายน  256๕ ซึ่งมีผู้ได้รับ 

การคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา นั้น 

 ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้ 

   เป็นราคาที่รวม VAT     เป็นราคาที่ไม่รวม VAT 

รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ราคาที่เสนอ 
ใบพัดลมโคจรฮาตาริ 
กระดาษอเนกประสงค์ 
กระดาษสีแข็งหน้าเดียว 
หมึกพิมพ์ส าเนา SF สีด า 
หมึกพิมพ์ส าเนา SF สีด า 
หมึกพิมพ์ส าเนา SF สีด า 
เหล็ก 3 หุน 
ลวดขาว 
เชล์ลฟลันทโค้ท 
เหล็กเส้นกลม 15 มม. 
DL ล้อคู่ 4 นิ้ว 
มะพร้าวสับ 
กล้วยไม้ 
โอเอซิส 
พุ่มดอกไม้ 
ดอกไม้สด 
ยางมะตอย 
แก๊ส LPG 
แก๊ส LPG 
แก๊ส LPG 
ลวด 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ก๊อกอ่างล้างหน้า 
หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน 4 ช่อง มุ้งลวด 

ร้าน JPN  
บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
บริษัทริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ร้านทวีก่อสร้าง 
ร้านทวีก่อสร้าง 
ร้านทวีก่อสร้าง 
บริษัท สยามโกลลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สยามโกลลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
ร้านน้ าผึ้งพันธุ์ไม้ 
ร้านสวยสุขใจ ล าปาง 
ร้านจงดีดอกไม้ 
ร้านจงดีดอกไม้ 
ร้านจงดีดอกไม้ 
หจก.ซี.เค.ซี. บิสซืเนส กรุ๊ป 
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลล์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลล์ จ ากัด (มหาชน) 
ร้านกีรติภัณฑ์ 
สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากัด 
ร้านทวีก่อสร้าง 
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาล าปาง) 

510 
4,138 
3,282 
41,730 
36,380 
39,590 
760 
170 
495 
2,856 
330 
750 
2,400 
400 
1,050 
1,300 
900 
500 
950 
850 
60 
13,954 
1,635 
11,870 



 

 

รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ราคาที่เสนอ 
สีน้ าภายนอก 
ไวร์เมช 
แป๊บแบน 
คอนกรีตก าลังอัด 
คอนกรีตผสมเสร็จ 
ทรายหยาบ 
แป๊บโปร่ง 
กล่องไม้ขีด 
แป๊บโปร่ง 
อลูซิงค์ 
เครื่องสแกนเอกสาร 
ไมค์สตูดิโอ 
กล่องไม้ขีด 
ทีโอเอน้ ายาเคลือบเงา 
ดูร่าวันสกรูยึดไม้ 
เหล็กแป๊บสี่เหลี่ยม 
แจกันกล้วยไม้ 
กล่องนามบัตร 
ฟลุ๊ค 
แผ่นเพลท 
กาพ่นสี 
แปรงทาสี 
สีรองพ้ืนกันสนิม 
ดอกกุหลาบ 
ลวดเสียบกระดาษ 
กระดาษการ์ดขาว A4 
กระดาษถ่าย A4 80g 
กระดาษการ์ดขาว 120g 
ปากกาไวท์บอร์ด 
ซองเอนกประสงค์ A4 
หมึกขวดเติม Canon #790 
กระดาษถ่าย A4 70g  
กระดาษการ์ดลายทอง 
หมึกขวดเติม Canon #790 
หมึกขวดเติม Canon #790 
หมึกขวดเติม Canon #790 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาล าปาง) 
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาล าปาง) 
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาล าปาง) 
ร้านสบปราบรุ่งเรืองคอนกรีตจ ากัด 
ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ 
ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ 
หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง 
หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง 
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาล าปาง) 
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 
ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง 
หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง 
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
ร้านด้ายใจ 
สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากัด 
ร้านทวีก่อสร้าง 
ร้านทวีก่อสร้าง 
ร้านทวีก่อสร้าง 
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ซีอาร์ซ ีไทวัสดุ จ ากัด (สาขาล าปาง) 
ร้านจงดี 
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านเจ เค.อาร์.แอพพลิเคชั่น 
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
ร้านเจ เค.อาร์.แอพพลิเคชั่น 
ร้านเจ เค.อาร์.แอพพลิเคชั่น 

2,485 
3,558 
7,446 
23,187.50 
1,100 
7,300 
14,800 
1,931 
9,944 
2,930 
14,000 
4,700 
4,360 
690 
210 
8,478 
1,700 
100 
500 
420 
450 
4,970 
2,188 
750 
918 
1,010 
1,207 
5,500 
5,790 
1,260 
3,900 
1,100 
10,708 
4,520 
4,320 
1,560 



รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ราคาที่เสนอ 
แก๊ส LPG 
แก๊ส LPG 
แก๊ส LPG 
แก๊ส LPG 
แก๊ส LPG 
กระดาษโปสเตอร์สี 
ไมค์ SV 100 

หจก. ขี.เค.ชี. บิสชิเนส กรุ๊ป 
หจก. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) 
หจก. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) 
หจก. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) 
หจก. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) 
ร้านกีรติภัณฑ์ 
บริษัทชุมพลเทรดดิ้งกรุ๊ป จ ากัด 

850 
950 
300 
900 
800 
3,000 
1,060 

 

ประกาศ ณ วันที่  30 พฤศจิกายน 256๕ 

 

(นายศานติกรศ์ิ วงค์เขียว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 

 

 

 


