
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง ได้มีโครงการ ซือ้วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. ต้  ู เหล็ก in docr เบอร์ ๑ จ านวน ๑ หลงั ผ ้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ นิคมน า้อ น โซลา่เซลล์ แอนด์ 
อิเล็คทรอนิกส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖๐๐.๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีม ลคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่
ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. เบรกเกอร์ Kc ๒๒๐ V./๖๓ A จ านวน ๑ ตวั ผ ้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ นิคมน า้อ น โซล่าเซลล์ แอนด์ 
อิเล็คทรอนิกส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๕๐.๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีม ลคา่เพิ่มและ
ภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. ดจิิตอลไทม์เมอร์ ๒๒๐V. จ านวน ๑ ตวั ผ ้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ นิคมน า้อ น โซลา่เซลล์ แอนด์ 
อิเล็คทรอนิกส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๙๕๐.๐๐ บาท (เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีม ลคา่เพิ่มและภาษี
อ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. ไทมเมอร์ดีเลย์ จ านวน ๑ ตวั ผ ้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ นิคมน า้อ น โซลา่เซลล์ แอนด์ 
อิเล็คทรอนิกส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๘๐๐.๐๐ บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีม ลคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน 
คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕. Transfer Swicth ๖๓ A จ านวน ๑ ตวั ผ ้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ นิคมน า้อ น โซล่าเซลล์ แอนด์ 
อิเล็คทรอนิกส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔,๕๐๐.๐๐ บาท (ส่ีพนัห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีม ลคา่เพิ่มและ
ภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๖. สายไฟ VCT ๒x๒.๕ MM. จ านวน ๑๐ เมตร ผ ้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ นิคมน า้อ น โซลา่เซลล์ แอนด์ 
อิเล็คทรอนิกส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีม ลคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน 
คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๗. สายไฟ VSF ๑ MM. จ านวน ๑๐ เมตร ผ ้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ นิคมน า้อ น โซล่าเซลล์ แอนด์ 
อิเล็คทรอนิกส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีม ลคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่
ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๘. หางปลา เบอร์ ๔ จ านวน ๔๐ ตวั ผ ้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ นิคมน า้อ น โซลา่เซลล์ แอนด์ 
อิเล็คทรอนิกส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๒๐.๐๐ บาท (หนึง่ร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) รวมภาษีม ลคา่เพิ่มและภาษี
อ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๙. หางปลา เบอร์ ๒.๕ จ านวน ๒๐ ตวั ผ ้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ นิคมน า้อ น โซลา่เซลล์ แอนด์ 



อิเล็คทรอนิกส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๐.๐๐ บาท (ส่ีสิบบาทถ้วน) รวมภาษีม ลคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่
ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๐. ทอ่ล กฟ ก ๑ นิว้ จ านวน ๓ ตวั ผ ้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ นิคมน า้อ น โซลา่เซลล์ แอนด์ 
อิเล็คทรอนิกส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖๐.๐๐ บาท (หกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีม ลคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่
ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๑. แคล็บก้ามป  ๑ นิว้ จ านวน ๓ ตวั ผ ้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ นิคมน า้อ น โซลา่เซลล์ แอนด์ 
อิเล็คทรอนิกส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๕.๐๐ บาท (สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีม ลคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่
ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๒. รางปีกนก จ านวน ๓ ตวั ผ ้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ นิคมน า้อ น โซลา่เซลล์ แอนด์ 
อิเล็คทรอนิกส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๘๐.๐๐ บาท (แปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีม ลคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่
ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๓. Termnal ๖ ชอ่ง จ านวน ๑ ตวั ผ ้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ นิคมน า้อ น โซลา่เซลล์ แอนด์ 
อิเล็คทรอนิกส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๘๐.๐๐ บาท (แปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีม ลคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่
ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๔. สกร  จ านวน ๒๐ ตวั ผ ้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ นิคมน า้อ น โซลา่เซลล์ แอนด์ อิเล็คทรอนิกส์ โดย
เสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๐.๐๐ บาท (ส่ีสิบบาทถ้วน) รวมภาษีม ลคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน 
และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๕. คา่ประกอบ จ านวน ๑ ชดุ ผ ้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ นิคมน า้อ น โซลา่เซลล์ แอนด์ 
อิเล็คทรอนิกส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีม ลคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่
ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๖. คา่แรงตดิตัง้และทดสอบระบบ จ านวน ๑ ชดุ ผ ้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ นิคมน า้อ น โซลา่เซลล์ 
แอนด์ อิเล็คทรอนิกส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึง่พนัห้าร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีม ลคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  

 
ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

                                

 

วิเชียร ธรรมรักษา  

(นายวิเชียร ธรรมรักษา) 

นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง 

  

  
 

 

 



ใบสัง่ซือ้ 
  

 

ผ ้ขาย  นิคมน า้อ น โซลา่เซลล์ แอนด์ อิเลค็ทรอนิกส์ 
ที่อย  ่  เลขที่ ๓๑ หม  ่๓ 
ต าบลหนองปลงิ อ าเภอนิคมน า้อ น จงัหวดัสกลนคร ๔๗๒๗๐ 
โทรศพัท์   ๐๘๑๐๕๙๓๓๘๖ 
เลขประจ าตวัผ ้ เสยีภาษี   ๓๔๗๐๗๐๐๐๔๗๘๖๘ 
  
  
  

 

ใบสัง่ซือ้เลขที่  ๙๔/๒๕๖๓ 
วนัท่ี  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
สว่นราชการ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนอง
ปลงิ 
ที่อย  ่ หม ท่ี่ ๕ ต าบลหนองปลงิ อ าเภอนิคม
น า้อ น จงัหวดัสกลนคร 
โทรศพัท์  ๐ ๔๒๗๘ ๙๑๖๕ 

  

                      ตามที ่นิคมน า้อ น โซลา่เซลล์ แอนด์ อิเลค็ทรอนิกส ์ได้เสนอราคา ไว้ตอ่ องค์การบริหารสว่นต าบลหนอง
ปลงิ ซึง่ได้รับราคาและตกลงซือ้ ตามรายการดงัตอ่ไปนี ้
  

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงนิ 

(บาท) 
๑ ต้  ู เหลก็ in docr เบอร์ ๑ ๑ หลงั ๖๐๐.๐๐ ๖๐๐.๐๐ 

๒ เบรกเกอร์ Kc ๒๒๐ V./๖๓ A ๑ ตวั ๓๕๐.๐๐ ๓๕๐.๐๐ 

๓ ดิจิตอลไทม์เมอร์ ๒๒๐V. ๑ ตวั ๙๕๐.๐๐ ๙๕๐.๐๐ 

๔ ไทมเมอร์ดีเลย์ ๑ ตวั ๘๐๐.๐๐ ๘๐๐.๐๐ 

๕ Transfer Swicth ๖๓ A ๑ ตวั ๔,๕๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ 

๖ สายไฟ VCT ๒x๒.๕ MM. ๑๐ เมตร ๒๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ 

๗ สายไฟ VSF ๑ MM. ๑๐ เมตร ๗.๐๐ ๗๐.๐๐ 

๘ หางปลา เบอร์ ๔ ๔๐ ตวั ๓.๐๐ ๑๒๐.๐๐ 

๙ หางปลา เบอร์ ๒.๕ ๒๐ ตวั ๒.๐๐ ๔๐.๐๐ 

๑๐ ทอ่ล กฟ ก ๑ นิว้ ๓ ตวั ๒๐.๐๐ ๖๐.๐๐ 

๑๑ แคลบ็ก้ามป  ๑ นิว้ ๓ ตวั ๕.๐๐ ๑๕.๐๐ 

๑๒ รางปีกนก ๓ ตวั ๒๖.๖๗ ๘๐.๐๐ 

๑๓ Termnal ๖ ช่อง ๑ ตวั ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐ 

๑๔ สกร  ๒๐ ตวั ๒.๐๐ ๔๐.๐๐ 

๑๕ คา่ประกอบ ๑ ชดุ ๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ 

๑๖ คา่แรงติดตัง้และทดสอบระบบ ๑ ชดุ ๑,๕๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ 

  รวมเป็นเงิน ๙,๒๕๗.๐๑ 

  ภาษีม ลคา่เพิม่ ๖๔๗.๙๙ 

(เก้าพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ ๙,๙๐๕.๐๐ 
 

  



  

การซือ้ อย ภ่ายใต้เง่ือนไขตอ่ไปนี ้
๑.   ก าหนดสง่มอบภายใน ๗  วนั นบัถดัจากวนัท่ีผ ้ รับจ้างได้รับผ ้ขายได้รับใบสัง่ซือ้ 
๒.   ครบก าหนดสง่มอบวนัท่ี  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๓.   สถานท่ีสง่มอบ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลงิ หม ท่ี่ ๕ 
๔.   ระยะเวลารับประกนั  - 
๕.   สงวนสทิธ์ิคา่ปรับกรณีสง่มอบเกินก าหนด โดยคิดคา่ปรับเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ ๐.๑๐  ของราคาสิง่ของ 

  ที่ยงัไมไ่ด้รับมอบ 
๖.   สว่นราชการสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บมอบถ้าปรากฏวา่สนิค้านัน้มีลกัษณะไมต่รงตามรายการท่ีระบไุว้ในใบสัง่ซือ้ กรณีนี ้

  ผ ้ขายจะต้องด าเนินการเปลีย่นใหมใ่ห้ถ กต้องตามใบสัง่ซือ้ทกุประการ 
๗.  การประเมินผลการปฏิบตังิานของผ ้ประกอบการ หนว่ยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบตัิงานแล้วเสร็จตามสญัญา
หรือข้อตกลงของค ส่ญัญา 
     เพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผ ้ประกอบการ 
     หมายเหต ุ: 
                    ๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสัง่ซือ้มีผลตามกฎหมาย 
                    ๒.ใบสัง่ซือ้สัง่จ้างนีอ้้างองิตามเลขที่โครงการ ๖๓๐๕๗๒๕๑๓๔๐ ซือ้วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 
  
  

 

ลงช่ือ ......               ผ ้สัง่ซือ้ 

  ( นายวิเชียร ธรรมรักษา )   
  นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลงิ   

วนัท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓   
ลงช่ือ .............................................................. ผ ้ รับใบสัง่ซือ้ 

  (นางสาวพทัธ์สนีิติ์ มีพรหม)   
  เจ้าของร้าน   

วนัท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓   

 
เลขท่ีโครงการ ๖๓๐๕๗๒๕๑๓๔๐ 
เลขคมุสญัญา  ๖๓๐๕๑๔๒๑๓๓๐๙ 
 


