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ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
เรื่อง ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ ซื้อวัสดุส ำนักงำน กองกำรศึกษำฯ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

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

               ตามที ่องค์การบรหิารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้มีโครงการ ซื้อวัสดสุ านักงาน กองการศึกษาฯ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. กระดาษการ์ด A๔ สีเหลือง (๑๔.๑๑.๑๕.๐๗ ) จ านวน ๒ รีม ผู้ได้รับการคัดเลอืก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิ้น ๒๓๐.๐๐ บาท (สองรอ้ย
สามสบิบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทัง้ปวง 
               ๒. กระดาษการ์ด A๔ สีชมพู(๑๔.๑๒.๑๖.๐๓ ) จ านวน ๔ รีม ผู้ได้รับการคัดเลอืก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิ้น ๔๖๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยหกสบิ
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๓. กระดาษการ์ด A๔ สีฟ้า (๑๔.๑๑.๑๕.๐๗ ) จ านวน ๔ รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิ้น ๔๖๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยหกสบิบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๔. คลิปหนบีด า ๑๒ มม. (๔๔.๑๒.๒๑.๐๕ ) จ านวน ๒ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลอืก ได้แก่ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บรกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐.๐๐ บาท (สามสิบ
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๕. คลิปหนบีด า ๔๐ มม. (๔๔.๑๒.๒๑.๐๗ ) จ านวน ๒ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลอืก ได้แก่ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บรกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๐.๐๐ บาท (หนึ่ง
ร้อยสบิบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทัง้ปวง 
               ๖. ลวดเสียบกระดาษ(๔๔.๑๒.๒๑.๐๗ ) จ านวน ๑๒ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิ้น ๑๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยีส่บิ
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๗. แผ่นใสA๔ (๔๔.๑๐.๓๑.๑๘ ) จ านวน ๒ รีม ผู้ได้รับการคัดเลอืก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สงวนวงศ์
ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลกี,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เปน็เงินทัง้สิ้น ๔๒๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยยีส่ิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๘. ปากกาน้ าเงิน (๕๐ด้าม/กระบอก) (๔๔.๑๒.๑๗.๐๑ ) จ านวน ๑ กระบอก ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒๕๐.๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๙. กระดาษA๔(๕รีม/กล่อง) (๑๔.๑๑.๑๕.๐๗ ) จ านวน ๔ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บรกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒,๖๐๐.๐๐ บาท (สองพนัหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ



ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๐. เทปกาวผ้า ๒ นิ้ว คละสี (๓๑.๒๐.๑๕.๐๑ ) จ านวน ๘ ม้วน ผู้ได้รับการคัดเลอืก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิ้น ๓๖๐.๐๐ บาท (สามร้อยหก
สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๑. ซองขาว (๔๔.๑๒.๑๕.๐๔ ) จ านวน ๒ มัด ผู้ได้รับการคัดเลอืก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สงวนวงศ์
ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลกี,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เปน็เงินทัง้สิ้น ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๒. ซองน้ าตาล A๔(๔๔.๑๒.๒๐.๑๑ ) จ านวน ๑ มัด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สงวน
วงศ์ศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
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