
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง ได้มีโครงการ ซือ้วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. โคมถนน จ านวน ๑๐ ชดุ ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔,๔๑๐.๐๐ บาท (ส่ีพนัส่ีร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษี
อ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. ขัว้รับหลอดขาปิดล็อค จ านวน ๒๐ อนั ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั 
(มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๒๐.๐๐ บาท (สามร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. เทปพนัสายไฟ ๓/๔ นิว้ จ านวน ๑๐ ม้วน ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากดั (มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๘๐.๐๐ บาท (สามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. นีออนตรง ๓๖w-ขัว้เขียว จ านวน ๑๘ หลอด/tube ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๐๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัแปดสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕. หลอดแอลอีดี จ านวน ๑๔ หลอด/tube ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั 
(มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๕๐๖.๐๐ บาท (สองพนัห้าร้อยหกบาทถ้วน) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๖. สตาร์ทเตอร์ จ านวน ๒๕ อนั ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๕๐.๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน 
คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๗. สาย VAF ๒x๑.๕ (๑๐๐ ม.) จ านวน ๑ ขด ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากดั (มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๘๘๖.๐๐ บาท (แปดร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๘. สวิทซ์แสงแดด จ านวน ๑๐ อนั ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั 
(มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๔๕๐.๐๐ บาท (หนึง่พนัส่ีร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๙. คอนแทคเตอร์ TAKAMURD S-N ๒๐ จ านวน ๑ ตวั ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอล



เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖๑๐.๐๐ บาท (หกร้อยสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๐. คอนแทคเตอร์ TAKAMURD S-N ๒๐ จ านวน ๑ ตวั ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโก
ลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๘๔๐.๐๐ บาท (แปดร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๑. ดจิิตอลแค้มพ์มิเตอร์ จ านวน ๑ อนั ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั 
(มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๕๓๐.๐๐ บาท (หนึง่พนัห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  

                                                           
ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                              

 

วิเชียร ธรรมรักษา  

(นายวิเชียร ธรรมรักษา) 

นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบสัง่ซือ้ 
  

 

ผู้ขาย  บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู่   เลขท่ี ๒๓๒ หมู ่๑๙ ถนนรอบเมือง 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จงัหวดัร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
โทรศพัท์   ๐๔๓-๓๔๕๕๐๐-๔ ตอ่ ๒๐๒ 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี   ๐๑๐๗๕๕๑๐๐๐๐๒๙ 
  

 

ใบสัง่ซือ้เลขท่ี  ๙๓/๒๕๖๓ 
วนัท่ี  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
สว่นราชการ  องค์การบริหารสว่น
ต าบลหนองปลิง 
ท่ีอยู่  หมูท่ี่ ๕ ต าบลหนองปลิง อ าเภอ
นิคมน า้อนู จงัหวดัสกลนคร 
โทรศพัท์  ๐ ๔๒๗๘ ๙๑๖๕ 

  
                      ตามท่ี บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) ได้เสนอราคา ไว้ตอ่ องค์การบริหารสว่น
ต าบลหนองปลิง ซึง่ได้รับราคาและตกลงซือ้ ตามรายการดงัตอ่ไปนี ้

  

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงนิ 

(บาท) 
๑ โคมถนน ๑๐ ชดุ ๔๔๑.๐๐ ๔,๔๑๐.๐๐ 

๒ ขัว้รับหลอดขาปิดล็อค ๒๐ อนั ๑๖.๐๐ ๓๒๐.๐๐ 

๓ เทปพนัสายไฟ 3/4 นิว้ ๑๐ ม้วน ๓๘.๐๐ ๓๘๐.๐๐ 

๔ นีออนตรง 36w-ขัว้เขียว ๑๘ หลอด ๖๐.๐๐ ๑,๐๘๐.๐๐ 

๕ หลอดแอลอีดี ๑๔ หลอด ๑๗๙.๐๐ ๒,๕๐๖.๐๐ 

๖ สตาร์ทเตอร์ ๒๕ อนั ๑๐.๐๐ ๒๕๐.๐๐ 

๗ สาย VAF ๒x๑.๕ (๑๐๐ ม.) ๑ ขด ๘๘๖.๐๐ ๘๘๖.๐๐ 

๘ สวิทซ์แสงแดด ๑๐ อนั ๑๔๕.๐๐ ๑,๔๕๐.๐๐ 

๙ คอนแทคเตอร์ TAKAMURD S-N ๒๐ ๑ ตวั ๖๑๐.๐๐ ๖๑๐.๐๐ 

๑๐ คอนแทคเตอร์ TAKAMURD S-N ๒๐ ๑ ตวั ๘๔๐.๐๐ ๘๔๐.๐๐ 

๑๑ ดจิิตอลแค้มพ์มิเตอร์ ๑ อนั ๑,๕๓๐.๐๐ ๑,๕๓๐.๐๐ 

  รวมเป็นเงิน ๑๓,๓๒๘.๙๗ 

  ภาษีมลูคา่เพิ่ม ๙๓๓.๐๓ 

(หน่ึงหม่ืนส่ีพันสองร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ ๑๔,๒๖๒.๐๐ 
 

  
  



การซือ้ อยูภ่ายใต้เง่ือนไขตอ่ไปนี ้
๑.   ก าหนดสง่มอบภายใน ๗  วนั นบัถดัจากวนัท่ีผู้ รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสัง่ซือ้ 
๒.   ครบก าหนดสง่มอบวนัท่ี  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๓.   สถานท่ีสง่มอบ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง หมู่ท่ี ๕ 
๔.   ระยะเวลารับประกนั  - 
๕.   สงวนสิทธ์ิคา่ปรับกรณีสง่มอบเกินก าหนด โดยคิดคา่ปรับเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ ๐.๑๐  ของราคา
สิ่งของท่ียงัไมไ่ด้รับมอบ 

๖.   สว่นราชการสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บมอบถ้าปรากฏวา่สินค้านัน้มีลกัษณะไมต่รงตามรายการท่ีระบไุว้ใน
ใบสัง่ซือ้ กรณีนีผู้้ขายจะต้องด าเนินการเปล่ียนใหมใ่ห้ถกูต้องตามใบสัง่ซือ้ทกุประการ 

๗.  การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบตังิานแล้ว
เสร็จตามสญัญาหรือข้อตกลงของคูส่ญัญา เพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการ 
     หมายเหต ุ: 
                    ๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสัง่ซือ้มี
ผลตามกฎหมาย 
                    ๒.ใบสัง่ซือ้สัง่จ้างนีอ้้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖๓๐๕๗๑๕๙๖๗๓ ซือ้วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

  
  

 

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

วนัท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓   
ลงช่ือ .............................................................. ผู้ รับใบสัง่ซือ้ 

  (นางสาวชลนัดา ผาอินทร์)   
  ผูู้ขาย   

วนัท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓   
เลขท่ีโครงการ ๖๓๐๕๗๑๕๙๖๗๓ 
เลขคมุสญัญา  ๖๓๐๕๑๔๑๓๙๐๓๓ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบสัง่ซือ้ 
  

 

ผู้ขาย  บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู่   เลขท่ี ๒๓๒ หมู ่๑๙ ถนนรอบเมือง 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จงัหวดัร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
โทรศพัท์   ๐๔๓-๓๔๕๕๐๐-๔ ตอ่ ๒๐๒ 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี   ๐๑๐๗๕๕๑๐๐๐๐๒๙ 
  
  
  

 

ใบสัง่ซือ้เลขท่ี  ๙๓/๒๕๖๓ 
วนัท่ี  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
สว่นราชการ  องค์การบริหารสว่น
ต าบลหนองปลิง 
ท่ีอยู่  หมูท่ี่ ๕ ต าบลหนองปลิง อ าเภอ
นิคมน า้อนู จงัหวดัสกลนคร 
โทรศพัท์  ๐ ๔๒๗๘ ๙๑๖๕ 

  
                      ตามท่ี บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) ได้เสนอราคา ไว้ตอ่ องค์การบริหารสว่น
ต าบลหนองปลิง ซึง่ได้รับราคาและตกลงซือ้ ตามรายการดงัตอ่ไปนี ้

  



ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงนิ 

(บาท) 
๑ โคมถนน ๑๐ ชดุ ๔๔๑.๐๐ ๔,๔๑๐.๐๐ 

๒ ขัว้รับหลอดขาปิดล็อค ๒๐ อนั ๑๖.๐๐ ๓๒๐.๐๐ 

๓ เทปพนัสายไฟ 3/4 นิว้ ๑๐ ม้วน ๓๘.๐๐ ๓๘๐.๐๐ 

๔ นีออนตรง 36w-ขัว้เขียว ๑๘ หลอด ๖๐.๐๐ ๑,๐๘๐.๐๐ 

๕ หลอดแอลอีดี ๑๔ หลอด ๑๗๙.๐๐ ๒,๕๐๖.๐๐ 

๖ สตาร์ทเตอร์ ๒๕ อนั ๑๐.๐๐ ๒๕๐.๐๐ 

๗ สาย VAF ๒x๑.๕ (๑๐๐ ม.) ๑ ขด ๘๘๖.๐๐ ๘๘๖.๐๐ 

๘ สวิทซ์แสงแดด ๑๐ อนั ๑๔๕.๐๐ ๑,๔๕๐.๐๐ 

๙ คอนแทคเตอร์ TAKAMURD S-N ๒๐ ๑ ตวั ๖๑๐.๐๐ ๖๑๐.๐๐ 

๑๐ คอนแทคเตอร์ TAKAMURD S-N ๒๐ ๑ ตวั ๘๔๐.๐๐ ๘๔๐.๐๐ 

๑๑ ดจิิตอลแค้มพ์มิเตอร์ ๑ อนั ๑,๕๓๐.๐๐ ๑,๕๓๐.๐๐ 

  รวมเป็นเงิน ๑๓,๓๒๘.๙๗ 

  ภาษีมลูคา่เพิ่ม ๙๓๓.๐๓ 

(หน่ึงหม่ืนส่ีพันสองร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ ๑๔,๒๖๒.๐๐ 
 

  
  
การซือ้ อยูภ่ายใต้เง่ือนไขตอ่ไปนี ้
๑.   ก าหนดสง่มอบภายใน ๗  วนั นบัถดัจากวนัท่ีผู้ รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสัง่ซือ้ 
๒.   ครบก าหนดสง่มอบวนัท่ี  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๓.   สถานท่ีสง่มอบ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง หมู่ท่ี ๕ 
๔.   ระยะเวลารับประกนั  - 
๕.   สงวนสิทธ์ิคา่ปรับกรณีสง่มอบเกินก าหนด โดยคิดคา่ปรับเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ ๐.๑๐  ของราคา
สิ่งของยงัไมไ่ด้รับมอบ 

๖.   สว่นราชการสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บมอบถ้าปรากฏวา่สินค้านัน้มีลกัษณะไมต่รงตามรายการท่ีระบไุว้ใน
ใบสัง่ซือ้ กรณีนีผู้้ขายจะต้องด าเนินการเปล่ียนใหมใ่ห้ถกูต้องตามใบสัง่ซือ้ทกุประการ 

๗.  การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบตังิานแล้ว
เสร็จตามสญัญาหรือข้อตกลงของคูส่ญัญาเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการ 
     หมายเหต ุ: 
                    ๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสัง่ซือ้มี
ผลตามกฎหมาย 



                    ๒.ใบสัง่ซือ้สัง่จ้างนีอ้้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖๓๐๕๗๑๕๙๖๗๓ ซือ้วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

  
  

 

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

วนัท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓   
ลงช่ือ .............................................................. ผู้ รับใบสัง่ซือ้ 

  (นางสาวชลนัดา ผาอินทร์)   
  ผูู้ขาย   

วนัท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓   
เลขท่ีโครงการ ๖๓๐๕๗๑๕๙๖๗๓ 
เลขคมุสญัญา  ๖๓๐๕๑๔๑๓๙๐๓๓ 

 

 


