
 
ประกาศเทศบาลต าบลท่าสาย 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี เทศบาลต าบลท่าสาย ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๑๐ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. กระดานไวท์บอร์ด ขนาด ๔๐x๖๐ ซม. จ านวน ๑ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิทวัส 
การค้า จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๐.๐๐ บาท (สองร้อยสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๒. เครื่องคิดเลข จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิทวัส การค้า จ ากัด (ขายส่ง,ขาย
ปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘๐.๐๐ บาท (หกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๓. กรรไกร ขนาด ๙ นิ้ว จ านวน ๒ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิทวัส การค้า จ ากัด (ขายส่ง,
ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๔. กระดาษประกาศนียบัตร ปั้มมุมทองเค A๔ จ านวน ๒ ห่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิทวัส 
การค้า จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๕. กระดาษการ์ดสี ๑๘๐ แกรม เอ๔ สีขาว จ านวน ๓ ห่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิทวัส 
การค้า จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๕.๐๐ บาท (สี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๖. กระดาษการ์ดสี ๑๘๐ แกรม เอ๔ สีเขียว จ านวน ๒ ห่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิทวัส 
การค้า จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๐.๐๐ บาท (สามร้อยสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๗. กระดาษถ่ายสี เอ๔ ๘๐ แกรม สีฟ้า จ านวน ๒ ห่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิทวัส การค้า 
จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๘. คลิบด า เบอร์ ๑๐๘ จ านวน ๒๔ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิทวัส การค้า จ ากัด (ขายส่ง,
ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๔.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๙. คลิบด า เบอร์ ๑๐๙ จ านวน ๒๔ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิทวัส การค้า จ ากัด (ขายส่ง,
ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
 

/๑๐. กระดาษถ่าย…. 
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        ๑๐. กระดาษถ่าย เอ๔ ๘๐ แกรม จ านวน ๓๐ รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิทวัส การค้า จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๕๐.๐๐ บาท (สามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ชัยยศ หม่อมพกุล  
(นายชัยยศ หม่อมพกุล) 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าสาย 
 


