
 
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยส านักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ
ส านักงาน จ านวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการ 
การท างานของคนต่างด้าว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว  
งบด าเนินงาน นั้น 
                ส านักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๑๑ รายการ ดังนี้ 
               ๑. กระดาษ A๔ ถ่ายเอกสาร จ านวน ๔๕ รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านสหัสวรรษ  
สเตชั่นเนอรี่ (ป.พิมพ์ดีด) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๒๕.๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยยี่สิบ 
ห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๒. ลวดเย็บกระดาษ No. ๑๐ จ านวน ๒๔ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสหัสวรรษ 
สเตชั่นเนอรี่ (ป.พิมพ์ดีด) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐.๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๓. ไม้บรรทัด จ านวน ๑๐ อัน  ผู้ ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านสหัสวรรษ สเตชั่นเนอรี่  
(ป.พิมพ์ดีด) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐.๐๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๔. ปากกาลบค าผิด (ลิขวิด) จ านวน ๑๒ ด้าม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสหัสวรรษ  
สเตชั่นเนอรี่ (ป.พิมพ์ดีด) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖๐.๐๐ บาท (เก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๕. มีดคัตเตอร์ใหญ่ จ านวน ๕ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสหัสวรรษ สเตชั่นเนอรี่  
(ป.พิมพ์ดีด) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ งสิ้น  ๓๒๕.๐๐  บาท  (สามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๖. กาวแท่ง (UHU) จ านวน ๑๒ แท่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสหัสวรรษ สเตชั่นเนอรี่  
(ป.พิมพ์ดีด) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๗. คลิปด าหนีบกระดาษ เบอร์ ๑๐๙ จ านวน ๕ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสหัสวรรษ 
สเตชั่นเนอรี่ (ป.พิมพ์ดีด) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน)  
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๘. คลิปด าหนีบกระดาษ เบอร์ ๑๑๑ จ านวน ๕ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสหัสวรรษ 
สเตชั่นเนอรี่ (ป.พิมพ์ดีด) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน)  
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๙. คีย์บอร์ด จ านวน ๒ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสหัสวรรษ สเตชั่นเนอรี่ (ป.พิมพ์ดีด) 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
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               ๑๐. กระดาษปกA๔ สี ๑๘๐ แกรม จ านวน ๒ แพค ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสหัสวรรษ 
สเตชั่นเนอรี่ (ป.พิมพ์ดีด) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐.๐๐ บาท (สองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๑. เชือกฟาง จ านวน ๖ ม้วน ผู้ ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านสหัสวรรษ สเตชั่นเนอรี่  
(ป.พิมพ์ดีด) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
                               ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  (นางสาวสุจิตรา ขจรกิดาการ) 
จัดหางานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 
 
 


