
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุก่อสร้าง จ านวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง ได้มีโครงการ ซือ้วสัดกุ่อสร้าง จ านวน ๒๒ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. ทอ่ พีวีซี ๑ ๑/๒ นิว้ จ านวน ๑๑ ท่อน ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วิเศษวสัดกุ่อสร้าง 
(ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๙๓๕.๐๐ บาท (เก้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. ข้อตอ่ตรง ๑ ๑/๔ นิว้ จ านวน ๑๙ อนั ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วิเศษวสัดกุ่อสร้าง 
(ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๘๕.๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. ตอ่ตรงเกลียวนอก ๑ นิว้ จ านวน ๑ อนั ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วิเศษวสัดุ
ก่อสร้าง (ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๐.๐๐ บาท (สิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. กาวทอ่น า้ไทย ๑๐๐ g จ านวน ๑ กระป๋อง ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วิเศษวสัดุ
ก่อสร้าง (ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖๕.๐๐ บาท (หกสิบห้าบาทถ้วน) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕. เทปพนัสายไฟ จ านวน ๓ ม้วน ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วิเศษวสัดกุ่อสร้าง (ขาย
สง่,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๐๕.๐๐ บาท (หนึง่ร้อยห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๖. เทปละลาย จ านวน ๑ ม้วน ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วิเศษวสัดกุ่อสร้าง (ขายสง่,
ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึง่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษี
อ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๗. ใบเล่ือย จ านวน ๔ ใบ ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วิเศษวสัดกุ่อสร้าง (ขายสง่,ขาย
ปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๐.๐๐ บาท (ส่ีสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่
ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๘. เทปพนัเกลียว จ านวน ๕ อนั ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วิเศษวสัดกุ่อสร้าง (ขายสง่



,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึง่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและ
ภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๙. ทอ่ พีวีซี ๖ หนุ จ านวน ๖ ท่อน ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วิเศษวสัดกุ่อสร้าง (ขาย
สง่,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๔๐.๐๐ บาท (สองร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๐. สามทาง ๖ หนุ จ านวน ๘ ตวั ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วิเศษวสัดกุ่อสร้าง (ขาย
สง่,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๘๐.๐๐ บาท (แปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและ
ภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๑. ทอ่ พีวีซี ๑ ๑/๒ นิว้ จ านวน ๑ ทอ่น ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วิเศษวสัดกุ่อสร้าง 
(ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๒. ซีเมนต์เหล็ก จ านวน ๑ ชดุ ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วิเศษวสัดกุ่อสร้าง (ขายสง่
,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๒๐.๐๐ บาท (หนึง่ร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๓. ข้องอ ๖ หนุ จ านวน ๒๕ ตวั ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วิเศษวสัดกุ่อสร้าง (ขาย
สง่,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๕๐.๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๔. ข้อตอ่ตรง ๑ ๑/๒ นิว้ ลด ๑ ๑/๔ นิว้ จ านวน ๑ ตวั ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั 
วิเศษวสัดกุ่อสร้าง (ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๐.๐๐ บาท (ย่ีสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๕. หางปลาไหล จ านวน ๒ อนั ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วิเศษวสัดกุ่อสร้าง (ขาย
สง่,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๔.๐๐ บาท (ย่ีสิบส่ีบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษี
อ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๖. สายรัดทอ่ จ านวน ๕ อนั ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วิเศษวสัดกุ่อสร้าง (ขายสง่,
ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕๐.๐๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน 
คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๗. ตอ่ตรงเกลียวนอก - ใน ๑ ๑/๔ นิว้ จ านวน ๑๒ ตวั ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั 
วิเศษวสัดกุ่อสร้าง (ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๘๐.๐๐ บาท (หนึง่ร้อยแปดสิบ
บาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๘. กาวทอ่น า้ไทย ๒๕๐ g จ านวน ๑ กระป๋อง ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วิเศษวสัดุ
ก่อสร้าง (ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๔๐.๐๐ บาท (หนึง่ร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) รวม



ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๙. หวัปรับลม จ านวน ๑ อนั ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วิเศษวสัดกุ่อสร้าง (ขายสง่,
ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๒๐.๐๐ บาท (หนึง่ร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒๐. ทอ่ พีวีซี ๑ นิว้ จ านวน ๑๓ ทอ่น ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วิเศษวสัดกุ่อสร้าง 
(ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๘๔๕.๐๐ บาท (แปดร้อยส่ีสิบห้าบาทถ้วน) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒๑. ข้อตอ่ตรง ๑ นิว้ จ านวน ๖ อนั ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วิเศษวสัดกุ่อสร้าง 
(ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖๐.๐๐ บาท (หกสบิบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและ
ภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒๒. ตอ่ตรง ๒ นิว้ ลด ๑ นิว้ จ านวน ๕ ตวั ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วิเศษวสัดุ
ก่อสร้าง (ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๒๕.๐๐ บาท (หนึง่ร้อยย่ีสิบห้าบาทถ้วน) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  

 
ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                               

 

วิเชียร ธรรมรักษา  

(นายวิเชียร ธรรมรักษา) 

นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง 

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสัง่ซือ้ 
  

 

ผู้ขาย  ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วเิศษวสัดกุ่อสร้าง 
ที่อยู ่  เลขที่ ๘ หมู ่๖ 
ต าบลหนองปลงิ อ าเภอนิคมน า้อนู จงัหวดัสกลนคร ๔๗๒๗๐ 
โทรศพัท์   ๐๘๑๐๔๙๘๐๖๙ 
เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี   ๐๔๗๓๕๕๗๐๐๑๒๐๙ 
  

 

ใบสัง่ซือ้เลขที่  ๑๐๒/๒๕๖๓ 
วนัท่ี  ๑ มิถนุายน ๒๕๖๓ 
สว่นราชการ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลงิ 
ที่อยู ่ หมูท่ี่ ๕ ต าบลหนองปลงิ อ าเภอนิคมน า้อนู จงัหวดั
สกลนคร 
โทรศพัท์  ๐ ๔๒๗๘ ๙๑๖๕ 

  

                      ตามที ่ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วิเศษวสัดกุ่อสร้าง ได้เสนอราคา ไว้ตอ่ องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลงิ ซึง่ได้รับราคาและตกลง
ซือ้ ตามรายการดงัตอ่ไปนี ้
  

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงนิ 

(บาท) 
๑ ทอ่ พีวีซี ๑ ๑/๒ นิว้ ๑๑ ทอ่น ๘๕.๐๐ ๙๓๕.๐๐ 

๒ ข้อตอ่ตรง ๑ ๑/๔ นิว้ ๑๙ อนั ๑๕.๐๐ ๒๘๕.๐๐ 

๓ ตอ่ตรงเกลยีวนอก ๑ นิว้ ๑ อนั ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ 

๔ กาวทอ่น า้ไทย ๑๐๐ g ๑ กระป๋อง ๖๕.๐๐ ๖๕.๐๐ 

๕ เทปพนัสายไฟ ๓ ม้วน ๓๕.๐๐ ๑๐๕.๐๐ 

๖ เทปละลาย ๑ ม้วน ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๗ ใบเลือ่ย ๔ ใบ ๑๐.๐๐ ๔๐.๐๐ 

๘ เทปพนัเกลยีว ๕ อนั ๒๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๙ ทอ่ พีวีซี ๖ หนุ ๖ ทอ่น ๔๐.๐๐ ๒๔๐.๐๐ 

๑๐ สามทาง ๖ หนุ ๘ ตวั ๑๐.๐๐ ๘๐.๐๐ 

๑๑ ทอ่ พีวีซี ๑ ๑/๒ นิว้ ๑ ทอ่น ๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ 

๑๒ ซีเมนต์เหลก็ ๑ ชดุ ๑๒๐.๐๐ ๑๒๐.๐๐ 

๑๓ ข้องอ ๖ หนุ ๒๕ ตวั ๑๐.๐๐ ๒๕๐.๐๐ 

๑๔ ข้อตอ่ตรง ๑ ๑/๒ นิว้ ลด ๑ ๑/๔ นิว้ ๑ ตวั ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 

๑๕ หางปลาไหล ๒ อนั ๑๒.๐๐ ๒๔.๐๐ 

๑๖ สายรัดทอ่ ๕ อนั ๑๐.๐๐ ๕๐.๐๐ 

๑๗ ตอ่ตรงเกลยีวนอก - ใน ๑ ๑/๔ นิว้ ๑๒ ตวั ๑๕.๐๐ ๑๘๐.๐๐ 

๑๘ กาวทอ่น า้ไทย ๒๕๐ g ๑ กระป๋อง ๑๔๐.๐๐ ๑๔๐.๐๐ 



๑๙ หวัปรับลม ๑ อนั ๑๒๐.๐๐ ๑๒๐.๐๐ 

๒๐ ทอ่ พีวีซี ๑ นิว้ ๑๓ ทอ่น ๖๕.๐๐ ๘๔๕.๐๐ 

๒๑ ข้อตอ่ตรง ๑ นิว้ ๖ อนั ๑๐.๐๐ ๖๐.๐๐ 

๒๒ ตอ่ตรง ๒ นิว้ ลด ๑ นิว้ ๕ ตวั ๒๕.๐๐ ๑๒๕.๐๐ 

  รวมเป็นเงิน ๓,๗๐๔.๖๗ 

  ภาษีมลูคา่เพิม่ ๒๕๙.๓๓ 

(สามพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ ๓,๙๖๔.๐๐ 
 

  
  

การซือ้ อยูภ่ายใต้เง่ือนไขตอ่ไปนี ้
๑.   ก าหนดสง่มอบภายใน ๗  วนั นบัถดัจากวนัท่ีผู้ รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสัง่ซือ้ 
๒.   ครบก าหนดสง่มอบวนัท่ี  ๘ มิถนุายน ๒๕๖๓ 
๓.   สถานท่ีสง่มอบ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลงิ หมูท่ี่ ๕ 
๔.   ระยะเวลารับประกนั  - 
๕.   สงวนสทิธ์ิคา่ปรับกรณีสง่มอบเกินก าหนด โดยคิดคา่ปรับเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ ๐.๑๐  ของราคาสิง่ของ 

  ที่ยงัไมไ่ด้รับมอบ 
๖.   สว่นราชการสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บมอบถ้าปรากฏวา่สนิค้านัน้มีลกัษณะไมต่รงตามรายการท่ีระบไุว้ในใบสัง่ซือ้ กรณีนี ้

  ผู้ขายจะต้องด าเนินการเปลีย่นใหมใ่ห้ถกูต้องตามใบสัง่ซือ้ทกุประการ 
    ๗.  การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการ หนว่ยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบตัิงานแล้วเสร็จตามสญัญาหรือข้อตกลงของ
คูส่ญัญาเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ 
     หมายเหต ุ: 
                    ๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสัง่ซือ้มีผลตามกฎหมาย 
                    ๒.ใบสัง่ซือ้สัง่จ้างนีอ้้างองิตามเลขที่โครงการ ๖๓๐๖๗๐๓๒๔๓๐ ซือ้วสัดกุ่อสร้าง จ านวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  
  

 

ลงช่ือ .............................................................. ผู้สัง่ซือ้ 
  ( นายวิเชียร ธรรมรักษา )   
  นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลงิ   

วนัท่ี ๑ มิถนุายน ๒๕๖๓   
ลงช่ือ .............................................................. ผู้ รับใบสัง่ซือ้ 

  (นายวิเศษ ผลาจนัทร์)   
  ผู้จดัการ   

วนัท่ี ๑ มิถนุายน ๒๕๖๓   

เลขท่ีโครงการ ๖๓๐๖๗๐๓๒๔๓๐ 
เลขคมุสญัญา  ๖๓๐๖๑๔๐๕๒๘๖๗ 



 
 

 
 


