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ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
เรื่อง ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ ซื้อวัสดุตำมโครงกำรโครงกำรปลูกจิตส ำนึกคุณธรรม จริยธรรม ในกำรป้องกัน

และปรำบปรำมทุจริตคอรัปชั่น ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามที ่องค์การบรหิารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุตามโครงการโครงการปลูกจิตส านึก
คุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรัปช่ัน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. กระดาษA๔ (๑๔.๑๑.๑๕.๐๗ ) จ านวน ๑๐ รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่ร้านจงเจรญิ โดย นางสาวสุ
นิสา คุ้มไข่น้ า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสีร่้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทัง้ปวง 
               ๒. สมุด (๑๔.๑๑.๑๘.๑๐ ) จ านวน ๖๐ เล่ม ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านจงเจริญ โดย นางสาวสุนิสา 
คุ้มไข่น้ า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๐.๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๓. ปากกาลกูลื่นสีน้ าเงิน (๔๔.๑๒.๑๗.๐๑ ) จ านวน ๖๐ ด้าม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่ร้านจงเจรญิ 
โดย นางสาวสุนสิา คุ้มไข่น้ า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๐.๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๔. กระเป๋า (๒๔.๑๑.๑๕.๐๐ ) จ านวน ๖๐ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่ร้านจงเจรญิ โดย นางสาวสุนิ
สา คุ้มไข่น้ า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สามพันหกรอ้ยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทัง้ปวง 
               ๕. คลิปด า เบอร์๑๐ (๔๔.๑๒.๒๑.๐๕ ) จ านวน ๕ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่ร้านจงเจรญิ 
โดย นางสาวสุนสิา คุ้มไข่น้ า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐.๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๖. กระดาษท าปกสี (๑๔.๑๑.๑๕.๐๗ ) จ านวน ๒ รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่ร้านจงเจริญ โดย 
นางสาวสุนสิา คุ้มไข่น้ า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๐.๐๐ บาท (สองร้อยแปดสบิบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม่
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทัง้ปวง 
               ๗. กระดาษวุฒิบัตร (๑๔.๑๒.๑๖.๐๓ ) จ านวน ๒ รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่ร้านจงเจริญ โดย 
นางสาวสุนสิา คุ้มไข่น้ า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทัง้ปวง 
               ๘. ปกใส (๔๔.๑๒.๒๐.๑๓ ) จ านวน ๒ รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านจงเจริญ โดย นางสาวสุนสิา 
คุ้มไข่น้ า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทัง้ปวง 
               ๙. สันรูด ขนาด ๗ มิล (๔๔.๑๐.๓๕.๐๓ ) จ านวน ๒ มัด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่ร้านจงเจรญิ โดย 



นางสาวสุนสิา คุ้มไข่น้ า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทัง้ปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
    

  

(นายแก่ง หาญบุ่งคล้า) 
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลบุง่คล้า 

  
  

  

ส าเนาถูกต้อง  

  

นันทพร ไพศาลธรรม  

(นางนันทพร ไพศาลธรรม)  

 ผุ้อ านวยการกองคลัง  

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ 

 โดย นางนันทพร ไพศาลธรรม ผุ้อ านวยการกองคลัง 

  


