
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุก่อสร้าง จ านวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง ได้มีโครงการ ซือ้วสัดกุ่อสร้าง จ านวน ๗ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. คีมปากจิง้จก จ านวน ๑ ตวั ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ หจก.ชยัวฒัน์อปุกรณ์ โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๑๙๕.๐๐ บาท (หนึง่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และ
คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. คีมตดั จ านวน ๑ ตวั ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ หจก.ชยัวฒัน์อปุกรณ์ โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๑๙๗.๐๐ บาท (หนึง่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และ
คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. ไขควงเช็คไฟฟ่ส จ านวน ๑ ตวั ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ หจก.ชยัวฒัน์อปุกรณ์ โดยเสนอราคา เป็น
เงินทัง้สิน้ ๗๕.๐๐ บาท (เจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และ
คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. ไขควงแฉก จ านวน ๑ ตวั ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ หจก.ชยัวฒัน์อปุกรณ์ โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๘๐.๐๐ บาท (แปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ย
อ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕. ไขควงแบน จ านวน ๑ ตวั ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ หจก.ชยัวฒัน์อปุกรณ์ โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๗๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 
ทัง้ปวง 
               ๖. ีีคีมปากตุ๊กแก จ านวน ๑ ตวั ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ หจก.ชยัวฒัน์อปุกรณ์ โดยเสนอราคา เป็น
เงินทัง้สิน้ ๓.๐๐ บาท (สามบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 
ทัง้ปวง 
               ๗. สกรูยิงฝ้า จ านวน ๑ ตวั ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ หจก.ชยัวฒัน์อปุกรณ์ โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๙๕.๐๐ บาท (เก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ย
อ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  

 
ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓                          

                                

 
วิเชียร ธรรมรักษา  

(นายวิเชียร ธรรมรักษา) 



นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง 

 
 

ใบสัง่ซือ้ 
  

 

ผู้ขาย  หจก.ชยัวฒัน์อปุกรณ์ 
ที่อยู ่  เลขที่ ๒๙๘ หมู ่๑ ถนนผดงุวารีย์ 
ต าบลวาริชภมูิ อ าเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร ๔๗๑๕๐ 
โทรศพัท์   ๐๔๒๗๘๙๑๖๕ 
เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี   ๐๔๗๓๕๖๐๐๐๒๔๕๘ 
  
  
  

 

ใบสัง่ซือ้เลขที่  ๑๐๐/๒๕๖๓ 
วนัท่ี  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
สว่นราชการ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลงิ 
ที่อยู ่ หมูท่ี่ ๕ ต าบลหนองปลงิ อ าเภอนิคมน า้อนู จงัหวดั
สกลนคร 
โทรศพัท์  ๐ ๔๒๗๘ ๙๑๖๕ 

  

                      ตามที ่หจก.ชยัวฒัน์อปุกรณ์ ได้เสนอราคา ไว้ตอ่ องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลงิ ซึง่ได้รับราคาและตกลง
ซือ้ ตามรายการดงัตอ่ไปนี ้
  

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงนิ 

(บาท) 
๑ คีมปากจิง้จก ๑ ตวั ๑๙๕.๐๐ ๑๙๕.๐๐ 

๒ คีมตดั ๑ ตวั ๑๙๗.๐๐ ๑๙๗.๐๐ 

๓ ไขควงเช็คไฟฟ่า ๑ ตวั ๗๕.๐๐ ๗๕.๐๐ 

๔ ไขควงแฉก ๑ ตวั ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐ 

๕ ไขควงแบน ๑ ตวั ๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ 

๖ ีีคีมปากตุ๊กแก ๑ ตวั ๓.๐๐ ๓.๐๐ 

๗ สกรูยิงฝ้า ๑ ตวั ๙๕.๐๐ ๙๕.๐๐ 

  รวมเป็นเงิน ๖๖๘.๒๒ 

  ภาษีมลูคา่เพิม่ ๔๖.๗๘ 

(เจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ ๗๑๕.๐๐ 
 

  
  

การซือ้ อยูภ่ายใต้เง่ือนไขตอ่ไปนี ้
๑.   ก าหนดสง่มอบภายใน ๗  วนั นบัถดัจากวนัท่ีผู้ รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสัง่ซือ้ 
๒.   ครบก าหนดสง่มอบวนัท่ี  ๕ 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 าผลการปฏิบตัิงานแล้วเสร็จตามสญัญาหรือ
ข้อตกลงของคูส่ญัญา 
     เพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ 
     หมายเหต ุ: 
                    ๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสัง่ซือ้มีผลตามกฎหมาย 
                    ๒.ใบสัง่ซือ้สัง่จ้างนีอ้้างองิตามเลขที่โครงการ ๖๓๐๖๗๐๑๓๕๓๘ ซือ้วสัดกุ่อสร้าง จ านวน ๗ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 
 

ลงช่ือ ................. ................. ผู้สัง่ซือ้ 

  ( นายวิเชียร ธรรมรักษา )   
  นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลงิ   

วนัท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓   
ลงช่ือ .............................................................. ผู้ รับใบสัง่ซือ้ 

  (นายมนชยั ธิติกรวณิชย์)   
  ผู้จดัการ   

วนัท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓   
  

 เลขท่ีโครงการ ๖๓๐๖๗๐๑๓๕๓๘ 
เลขคมุสญัญา  ๖๓๐๖๑๔๐๑๒๒๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

 


