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ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
เรื่อง ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ ซื้อวัสดุส ำนักงำน กองคลัง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

-------------------------------------------------------------------- 

               ตามที ่องค์การบรหิารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้มีโครงการ ซื้อวัสดสุ านักงาน กองคลงั โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. ฉากค่ันหนังสอื ขนาดใหญ่ (๔๔.๑๒.๑๖.๒๗ ) จ านวน ๖ ช้ิน/piece ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บรกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๐.๐๐ บาท (สอง
ร้อยเจ็ดสบิบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๒. กาวแท่ง ขนาด ๔๐ กรัม (Glues) (๓๑.๒๐.๑๖.๑๐ ) จ านวน ๓ แท่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บรกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๕.๐๐ บาท (สอง
ร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๓. กาวแท่ง ขนาด ๒๑ กรัม (Glues) (๓๑.๒๐.๑๖.๑๐ ) จ านวน ๓ แท่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บรกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๗.๐๐ บาท (สอง
ร้อยเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทัง้ปวง 
               ๔. ไม้บรรทัดเหลก็ ๑๒ นิ้ว (๔๑.๑๑.๑๖.๐๔ ) จ านวน ๒ อัน ผู้ได้รบัการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิ้น ๕๐.๐๐ บาท (ห้าสิบบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๕. แฟ้มสันกว้าง ขนาด ๓ นิ้ว (๔๔.๑๒.๒๐.๐๓ ) จ านวน ๔ โหล ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิ้น ๔,๕๖๐.๐๐ บาท (สี่พันห้า
ร้อยหกสบิบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๖. กระดาษคาร์บอนฟิลม์ สีน้ าเงิน (๑๔.๑๒.๑๘.๑๑ ) จ านวน ๑ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๖๖๐.๐๐ บาท (หกร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทั้งปวง 
               ๗. ปากกาเพ้นท์ใหญ่ สีฟ้า(๔๔.๑๒.๑๗.๐๘ ) จ านวน ๔ แท่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิ้น ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๘. ปากกาเพ้นท์ใหญ่ สีขาว No.๗๒๘ (๖๐.๑๒.๑๕.๒๒ ) จ านวน ๒ แท่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บรกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๐.๐๐ บาท (หนึ่ง
ร้อยสามสบิบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๙. ปากกาเพ้นท์เล็ก สฟี้า (๔๔.๑๒.๑๗.๐๘ ) จ านวน ๒ แท่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิ้น ๖๐.๐๐ บาท (หกสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๐. ปากกาเพ้นท์ สีขาว No.๒๒๑ (๖๐.๑๒.๑๕.๐๑ ) จ านวน ๒ แท่ง ผู้ได้รับการคัดเลอืก ได้แก่ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บรกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๐.๐๐ บาท (หนึ่ง
ร้อยสบิบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทัง้ปวง 



               ๑๑. มือยิงกาวไฟฟ้า (๒๗.๑๑.๒๗.๑๙ ) จ านวน ๑ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิ้น ๑๔๕.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสีส่ิบห้า
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๒. ที่ถอดลวดเย็กระดาษ แบบคีม (๕๒.๑๕.๑๖.๑๑ ) จ านวน ๑ ช้ิน/piece ผู้ได้รบัการคัดเลอืก 
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๘๕.๐๐ บาท (แปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ทั้งปวง 
               ๑๓. กรรไกรสแตนเลส ขนาด ๗.๕ นิ้ว (๒๗.๑๑.๑๕.๐๖ ) จ านวน ๒ อัน ผู้ได้รับการคัดเลอืก ได้แก่ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บรกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๘.๐๐ บาท (หนึ่ง
ร้อยสบิแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๔. กาวยางแท่ง แพ็ค ๑๐ อัน (Glues) (๓๑.๒๐.๑๖.๑๐ ) จ านวน ๑ มัด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บรกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐.๐๐ บาท (ยี่สบิ
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๕. ซองใสเอนกประสงค์ A๔ (๔๔.๑๒.๒๐.๑๑ ) จ านวน ๒ มัด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิ้น ๕๐.๐๐ บาท (ห้าสิบบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๖. แฟ้มซองพลาสติก A๔ (๔๔.๑๒.๒๐.๐๓ ) จ านวน ๑ โหล ผู้ได้รบัการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิ้น ๖๐.๐๐ บาท (หกสบิบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๗. แท่นประทับตรายาง สีน้ าเงิน (๔๔.๑๒.๑๙.๐๕ ) จ านวน ๒ ช้ิน/piece ผู้ได้รบัการคัดเลอืก 
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๙๐.๐๐ บาท (เก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ง
ปวง 
               ๑๘. แฟ้ม ๒ ห่วง ขนาด ๑ นิ้ว (๔๔.๑๒.๒๐.๐๓ ) จ านวน ๑๘ ช้ิน/piece ผู้ได้รบัการคัดเลือก ได้แก่ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บรกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๑๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสบิบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๙. ปากกาลกูลื่น (๔๔.๑๒.๑๗.๐๑ ) จ านวน ๑ กระบอก ผู้ได้รบัการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิ้น ๒๑๐.๐๐ บาท (สองรอ้ยสบิบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
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