
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง ได้มีโครงการ ซือ้วสัดงุานบ้านงานครัว โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. ถงุมือยางยาวสีส้ม จ ุ๑๒ คู/่กลอ่ง จ านวน ๖ กลอ่ง/box ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั 
ถมทองศกึษาภณัฑ์ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๕๒๐.๐๐ บาท (สองพนัห้าร้อยย่ีสิบบาท
ถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. ถงุมือผ้า จ านวน ๖ โหล ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ถมทองศกึษาภณัฑ์ (ขายสง่,
ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕๔๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่
ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. ผ้าปิดปากปิดจมกู แบบผ้า จ ุ๑๐๐ ชิน้/แพ็ก จ านวน ๑ อนั ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่น
จ ากดั ถมทองศกึษาภณัฑ์ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. ถงุด า ขนาด ๓๖x๔๕ นิว้ จ านวน ๑๐ กิโลกรัม/กิโลกรัม ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั 
ถมทองศกึษาภณัฑ์ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖๐๐.๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕. น า้ยาล้างห้องน า้ จ านวน ๖ แกลลอน/gallon ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ถมทอง
ศกึษาภณัฑ์ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๗๔๐.๐๐ บาท (หนึง่พนัเจ็ดร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๖. ชดุกนัฝนมีแถบสะท้อนแสง จ านวน ๓ ชดุ ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ถมทองศกึษา
ภณัฑ์ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๙๖๐.๐๐ บาท (เก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๗. รองเท้าบทู จ านวน ๑๓ คู ่ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ถมทองศกึษาภณัฑ์ (ขายสง่,
ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๘๖๐.๐๐ บาท (สองพนัแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๘. ไม้มือเสือ จ านวน ๑๐ อนั ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ถมทองศกึษาภณัฑ์ (ขายสง่,
ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๕๐.๐๐ บาท (ส่ีร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่
ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 



               ๙. แปรงขดัพืน้ด้ามยาว จ านวน ๖ อนั ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ถมทองศกึษาภณัฑ์ 
(ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗๒๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและ
ภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๐. ไม้รีดน า้ ขนาด ๒๔ นิว้ จ านวน ๒ อนั ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ถมทองศกึษา
ภณัฑ์ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๑. ถงัขยะสีแดง ขนาด ๑๒๐ L จ านวน ๑ ถงั ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ถมทอง
ศกึษาภณัฑ์ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๔๕๐.๐๐ บาท (หนึง่พนัส่ีร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๒. กระดาษทิชช ูแบบกลอ่ง จ านวน ๑๐ กล่อง/box ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ถม
ทองศกึษาภณัฑ์ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๕๐.๐๐ บาท (ส่ีร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๓. น า้ยาถพืูน้ จ านวน ๖ แกลลอน/gallon ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ถมทองศกึษา
ภณัฑ์ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๖๒๐.๐๐ บาท (หนึง่พนัหกร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  

 
ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๒ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

                                

 

วิเชียร ธรรมรักษา  

(นายวิเชียร ธรรมรักษา) 

นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบสัง่ซือ้ 
  

 

ผู้ขาย  ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ถมทองศกึษาภณัฑ์ 
ที่อยู ่  เลขที่ ๕๐๒/๑๐ ถนนรัฐบ ารุง 
ต าบลธาตเุชิงชมุ อ าเภอเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ๔๗๐๐๐ 
โทรศพัท์   ๐๔๒๗๑๖๘๑๑ 
เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี   ๐๔๗๓๕๕๕๐๐๐๑๗๕ 
  

 

ใบสัง่ซือ้เลขที่  ๑๐๗/๒๕๖๓ 
วนัท่ี  ๒๒ มิถนุายน ๒๕๖๓ 
สว่นราชการ  องค์การบริหารสว่นต าบล
หนองปลงิ 
ที่อยู ่ หมูท่ี่ ๕ ต าบลหนองปลงิ อ าเภอนิคม
น า้อนู จงัหวดัสกลนคร 
โทรศพัท์  ๐ ๔๒๗๘ ๙๑๖๕ 

  

                      ตามที ่ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ถมทองศกึษาภณัฑ์ ได้เสนอราคา ไว้ตอ่ องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลงิ ซึง่
ได้รับราคาและตกลงซือ้ ตามรายการดงัตอ่ไปนี ้
  

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงนิ 

(บาท) 
๑ ถงุมือยางยาวสส้ีม จ ุ12 คู/่กลอ่ง ๖ กลอ่ง ๔๒๐.๐๐ ๒,๕๒๐.๐๐ 

๒ ถงุมือผ้า ๖ โหล ๙๐.๐๐ ๕๔๐.๐๐ 

๓ ผ้าปิดปากปิดจมกู แบบผ้า จ ุ100 ชิน้/แพ็ก ๑ แพ็ก ๗๕๐.๐๐ ๗๕๐.๐๐ 

๔ ถงุด า ขนาด 36x45 นิว้ ๑๐ กิโลกรัม ๖๐.๐๐ ๖๐๐.๐๐ 

๕ น า้ยาล้างห้องน า้ ๖ แกลลอน ๒๙๐.๐๐ ๑,๗๔๐.๐๐ 

๖ ชดุกนัฝนมีแถบสะท้อนแสง ๓ ชดุ ๓๒๐.๐๐ ๙๖๐.๐๐ 

๗ รองเท้าบทู ๑๓ คู ่ ๒๒๐.๐๐ ๒,๘๖๐.๐๐ 

๘ ไม้มือเสอื ๑๐ อนั ๔๕.๐๐ ๔๕๐.๐๐ 

๙ แปรงขดัพืน้ด้ามยาว ๖ อนั ๑๒๐.๐๐ ๗๒๐.๐๐ 

๑๐ ไม้รีดน า้ ขนาด 24 นิว้ ๒ อนั ๓๘๐.๐๐ ๗๖๐.๐๐ 

๑๑ ถงัขยะสแีดง ขนาด 120 L ๑ ถงั ๑,๔๕๐.๐๐ ๑,๔๕๐.๐๐ 

๑๒ กระดาษทิชช ูแบบกลอ่ง ๑๐ กลอ่ง ๔๕.๐๐ ๔๕๐.๐๐ 

๑๓ น า้ยาถพูืน้ ๖ แกลลอน ๒๗๐.๐๐ ๑,๖๒๐.๐๐ 

  รวมเป็นเงิน ๑๔,๔๑๑.๒๑ 

  ภาษีมลูคา่เพิม่ ๑,๐๐๘.๗๙ 

(หน่ึงหมื่นห้าพนัสี่ ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ ๑๕,๔๒๐.๐๐ 
 

  
 
 
 



 
  

การซือ้ อยูภ่ายใต้เง่ือนไขตอ่ไปนี ้
๑.   ก าหนดสง่มอบภายใน ๗  วนั นบัถดัจากวนัท่ีผู้ รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสัง่ซือ้ 
๒.   ครบก าหนดสง่มอบวนัท่ี  ๒๙ มถินุายน 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 าผลการปฏิบตัิงานแล้วเสร็จตามสญัญา
หรือข้อตกลงของคูส่ญัญา 
     เพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ 
     หมายเหต ุ: 
                    ๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสัง่ซือ้มีผลตามกฎหมาย 
                    ๒.ใบสัง่ซือ้สัง่จ้างนีอ้้างองิตามเลขที่โครงการ ๖๓๐๖๗๓๘๔๘๗๔ ซือ้วสัดงุานบ้านงานครัว โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 
  ลงช่ือ .............................................................. ผู้สัง่ซือ้ 

  ( นายวิเชียร ธรรมรักษา )   
  นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลงิ   

วนัท่ี ๒๒ มิถนุายน ๒๕๖๓   
ลงช่ือ .............................................................. ผู้ รับใบสัง่ซือ้ 

  (นางสาวถมทอง ฤทธ์ิไพบลูย์)   
  ผู้จดัการ   

วนัท่ี ๒๒ มิถนุายน ๒๕๖๓   
  

 

 
เลขท่ีโครงการ ๖๓๐๖๗๓๘๔๘๗๔ 
เลขคมุสญัญา  ๖๓๐๖๑๔๓๒๑๖๓๑ 
 


