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ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
เรื่อง ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ ซื้อวัสดุส ำนักงำนตำมโครงกำรจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ 

๒๕๖๓ ค่ำใช้จ่่ำยส ำหรับกำรพัฒนำกองทุนหลักประกันสุขภำพ อบต.บุ่งคล้ำ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามที ่องค์การบรหิารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้มีโครงการ ซื้อวัสดสุ านักงานตามโครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓ ค่าใช้จ่่ายส าหรบัการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บุ่งคล้า โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. กระดาษA๔ (๑๔.๑๑.๑๕.๐๗ ) จ านวน ๒๙ รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สงวน
วงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๗๐.๐๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๒. ปากกาลกูลื่น (๔๔.๑๒.๑๗.๐๑ ) จ านวน ๒ กระบอก ผู้ได้รับการคัดเลอืก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิ้น ๖๐๐.๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๓. แฟ้มกว้าง ๓ นิ้ว (๔๔.๑๒.๒๐.๐๓ ) จ านวน ๑๒ ช้ิน/piece ผู้ได้รบัการคัดเลอืก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิ้น ๑,๑๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งพัน
หนึ่งรอ้ยสีส่ิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๔. กระดาษการ์ดสAี๔(๑๔.๑๒.๑๖.๐๓ ) จ านวน ๓ รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิ้น ๓๔๕.๐๐ บาท (สามร้อยสี่สบิห้า
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๕. ดินสอไม้ (๔๔.๑๒.๑๗.๐๖ ) จ านวน ๒ โหล ผู้ได้รับการคัดเลอืก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สงวนวงศ์
ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลกี,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เปน็เงินทัง้สิ้น ๑๙๒.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๖. คลิปหนบีสีด า เบอร์๑๐๘(๔๔.๑๒.๒๑.๐๕ ) จ านวน ๖ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บรกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๐.๐๐ บาท (สาม
ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๗. คลิปหนบีสีด า เบอร์๑๐๙ (๔๔.๑๒.๒๑.๐๗ ) จ านวน ๖ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บรกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๐.๐๐ บาท (สาม
ร้อยสามสบิบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๘. คลิปหนบีสีด า เบอร์๑๑๐(๔๔.๑๒.๒๑.๐๕ ) จ านวน ๖ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บรกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๐.๐๐ บาท (สอง
ร้อยเจ็ดสบิบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๙. ลวดเสียบกระดาษ (๔๔.๑๒.๒๑.๐๗ ) จ านวน ๑๕ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิ้น ๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้า



สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๐. ตู้วางของ ๓ ช่อง (๕๖.๑๐.๑๗.๐๑ ) จ านวน ๑๔ ช้ิน/piece ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิ้น ๕,๔๖๐.๐๐ บาท (ห้าพันสี่
ร้อยหกสบิบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๑. แผ่นใสA๔ (๔๔.๑๐.๓๑.๑๘ ) จ านวน ๒ รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สงวนวงศ์
ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลกี,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เปน็เงินทัง้สิ้น ๔๒๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยยีส่ิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๒. แฟ้มกว้าง ๒ นิ้ว (๔๔.๑๒.๒๐.๐๓ ) จ านวน ๑๒ ช้ิน/piece ผู้ได้รบัการคัดเลอืก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิ้น ๑,๑๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งพัน
หนึ่งรอ้ยสีส่ิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๓. สันรูด ๑๕ มิล. (๔๔.๑๐.๓๕.๐๓ ) จ านวน ๑ โหล ผู้ได้รบัการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิ้น ๑๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสบิ
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๔. สันรูด ๑๐ มิล. (๔๔.๑๐.๓๕.๐๓ ) จ านวน ๑ โหล ผู้ได้รบัการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิ้น ๑๔๔.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสีส่ิบสี่บาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๕. สันรูด ๗ มิล.(๘๒.๑๒.๑๙.๐๔ ) จ านวน ๑ โหล ผู้ได้รับการคัดเลอืก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สงวน
วงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖.๐๐ บาท (เก้าสบิหกบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๖. แท่นตัดเทปใหญ(่๒๓.๒๓.๑๙.๐๑ ) จ านวน ๑ ช้ิน/piece ผู้ได้รบัการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิ้น ๑๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสบิ
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๗. แท่นตัดเทปเลก็ (๒๓.๒๓.๑๙.๐๑ ) จ านวน ๒ ช้ิน/piece ผู้ได้รบัการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิ้น ๙๐.๐๐ บาท (เก้าสิบบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๘. เทปใสม้วนใหญ่(๓๑.๒๐.๑๕.๐๑ ) จ านวน ๗ ม้วน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิ้น ๒๕๙.๐๐ บาท (สองรอ้ยห้าสิบเก้า
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๙. เทปใสม้วนเล็ก (๓๑.๒๐.๑๕.๒๗ ) จ านวน ๖ ม้วน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิ้น ๒๑๐.๐๐ บาท (สองรอ้ยสบิบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๒๐. เทปกาวผ้า (๓๑.๒๐.๑๕.๑๒ ) จ านวน ๑๘ ม้วน ผู้ได้รบัการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สงวน
วงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑๐.๐๐ บาท (แปดร้อยสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๒๑. ตระกร้าใส่เอกสาร ๓ ช้ัน (๔๔.๑๑.๑๕.๑๒ ) จ านวน ๒ ช้ิน/piece ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่ห้าง



หุ้นส่วนจ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บรกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้า
ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
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