
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 

เรื่อง     เชิญชวนเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ด้ ว ย อ งค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต ำ บ ล ห น อ งห ว้ า  จ ะ ด ำ เนิ น ก า ร จั ด ซื้ อ / จั ด จ้ า ง                              
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดังนี้    

- ค่าวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศเชิญชวน) 

                    จึงขอประกาศเชิญชวนให้ผู้รับจ้างที่สนใจเสนอราคาค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) 
จำนวน 16 รายการ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า    
ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4231-5963   
(เว้นวันหยุดราชการ)  ตั้ งแต่วันที่    ๒๒ พฤษภาคม  2563   ถึงวันที่   ๒๗ พฤษภาคม  2563    
ในเวลาราชการ  และเสนอราคาในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม  2563   ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.   
ณ   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 
 

                             ประกาศ  ณ   วันที่  ๒๒    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.   2563 
 
  
 

                    
                                            (นายวิรัตน์     สุวอ) 

             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเชิญชวน 
- ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 1๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. ตรายางหมึกในตัว S-310 จำนวน ๒ อัน ราคากลาง/หน่วย ๓๘๐.๐๐ บาท ราคารวม 
๗๖๐.๐๐ บาท 

2. ตรายางหมึกในตัว S-๘๓๒ จำนวน ๑ อัน ราคากลาง/หน่วย ๔๓๐.๐๐ บาท ราคารวม 
๔๓๐.๐๐ บาท 

3. ตรายางหมึกในตัว S-๘๔๒ จำนวน ๑ อัน ราคากลาง/หน่วย ๓๒๐.๐๐ บาท ราคารวม 
๓๒๐.๐๐ บาท 

4. ปากกาเพนท์ Artline EK-444XF 0.8 ดำ จำนวน ๒ ด้าม ราคากลาง/หน่วย ๖๕.๐๐ บาท 
ราคารวม ๑๓๐.๐๐ บาท 

5. ปากกาเพนท์ Artline EK-400XF 2.3 ดำ จำนวน ๒ ด้าม ราคากลาง/หน่วย 7๕.๐๐ บาท 
ราคารวม ๑5๐.๐๐ บาท 

6. กาวน้ำใสหัวฟองน้ำ HIGHFLY 40cc. จำนวน 6 หลอด ราคากลาง/หน่วย 1๕.๐๐ บาท ราคา
รวม 9๐.๐๐ บาท 

7. แฟ้มสันกว้าง จำนวน ๒๔ แฟ้ม ราคากลาง/หน่วย 8๕.๐๐ บาท ราคารวม ๒,๐๔๐.๐๐ บาท 
8. ซองขาวพับ ๔ ครุฑ จำนวน ๑ กล่อง ราคากลาง/หน่วย ๔๒๐.๐๐ บาท ราคารวม ๔๒๐.๐๐ 

บาท 
9. ซองขาวพับ ๔ ครุฑ จำนวน ๒ กล่อง ราคากลาง/หน่วย ๔๒๐.๐๐ บาท ราคารวม ๘๔๐.๐๐ 

บาท 
10. สมุดบัญชีวัสดุ จำนวน ๒ เล่ม ราคากลาง/หน่วย ๑๒๕.๐๐ บาท ราคารวม ๒๕๐.๐๐ บาท 
11. ลวดเย็บกระดาษ NO.10-1M จำนวน ๑ กล่อง ราคากลาง/หน่วย ๒๘๘.๐๐ บาท ราคารวม 

๒๘๘.๐๐ บาท 
12. กระดาษโพสอิท จำนวน ๖ ห่อ ราคากลาง/หน่วย ๔๐.๐๐ บาท ราคารวม ๒๔๐.๐๐ บาท 
13. กาวสติ๊ก จำนวน ๑๒ ด้าม ราคากลาง/หน่วย ๕๐.๐๐ บาท ราคารวม ๖๐๐.๐๐ บาท 
14. ขี้ผึ้งนับธนบัตร จำนวน ๑ กระปุก ราคากลาง/หน่วย ๕๐.๐๐ บาท ราคารวม ๕๐.๐๐ บาท 
15. ถ่าน AA จำนวน ๖ แพ็ค ราคากลาง/หน่วย ๕๒.๐๐ บาท ราคารวม ๓๑๒.๐๐ บาท 
16. ถ่าน AAA จำนวน ๖ แพ็ค ราคากลาง/หน่วย ๕๒.๐๐ บาท ราคารวม ๓๑๒.๐๐ บาท 

รวม  1๖ รายการ เป็นเงิน  ๗,๒๓๒.00.- บาท (-เจ็ดพันสองร้อยสามสิบสองบาทถ้วน-) 
 

 
 
 
 

 
 
 

 


