
องคการบรหารสวนจงหวดลาพน

ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย ร้าน 1อเค ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วิส
ที่อยู่ เลขที่ ๕'©/๖ ซอย๕ ถนนสนามกีหา
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑0 ๐๐
โทรสัพท 0 ๙๓๓๐๓๓๘๓๔
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๕0 ๐๒๐0 ๑๓๒๕๖๔

ใบสั่งซื้อเลขที่-  ๙ กว บ ท .........................
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ที่อยู่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามที่ ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วิส ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งไต้รับราคาและตกลงซื้อ 
ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำตับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จำนวน ๑ รายการ สำหรับซ่อมบำรุง รถแบ็คโฮลลํ 
ยี่ห้อ Hyundai หมายเลขทะเบียน ฅค - ๔๒๑ ^าย 
ละเอียดตามใบเสนอราคาแนบท้ายนี้

๑ งาน ๑1๑๔๐.๐๐

(ร),(ริ) GlO.OO

(หนี่งพันหนี่งร้อยลีส่ ิบบาทถ้วน)

รวมเป่นเงิน ๑,๐๖๕.๔๒

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗๔.๕๘

รวมเป่นเงินทั้งสิ้น (ริ),(ร)(ริ!0 .0 0
_________________________ ^

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างไต้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่'.... .............- . .๙ .. O.B.. ’ฝ bร!.............
๓. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธิ๋ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเปีนรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของ 

ที่ยังไมใต้รับมอบ
๖. สว้นราชการสงวนสิทธิ้ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้าทั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบส่ังซ้ือ กรณีนี ้

ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหมให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู,สัญญา 

เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ



๒

หมายเหตุ :
๑ . การติดอากรนสตมป็ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้โบสั่งซี๋อมีผลตามกฎหมาย
๒.ใบสั่งซิ้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงดามเลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๕๔๑๓๑๖ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑  รายการ สำหรับซ่อม

บำรุง รถแบ็ค่โฮลล์ ยึ๋ห้อ Hyundai หมายเลขทะเบียน ตค - ๔๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงขื่อ......................... .ไ?.?!.1!โ!บีโ................., ผู้ส่ังซ้ือ
( นายวิซัย บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติราซการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ว ับ ท ี่................- . ๙ . . .ก ,ย ,. . .M พ . .............

ลงขื่อ

ลงข่ือ

(นางจีราภรณ์ ผัดดวงธรรม)

พยาน
(จ่าสิบโหธีติพงศ์ มูลคำ)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๔๔๑๓๑๖
เลขคุมสเบณูา ๖๔๐๙๑๔๑๑๙๒๘๔



ผู้ขาย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนค์เ,ชอร์วิส
ที่อยู่ เลขที่ ๕๒/๖ ซอย£  ถนนสบามกีหา
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕ ๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔
เลขประจำตัวผูเสียภาษ ๑๕ ๐๐๒ ๐๐๑๓ เอ๕๒๔

ใบสั่งซื้อ
องคการบริหารส่ว'นถู้ง}!5ค'ล*าพูน

ใบสั่งซื้อเลขที่
วันที่ ...'โ...?!...M r .
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ที่อยู่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าลัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามที่ ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนด่เซอร์วิส ไต้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งไต้รับราคาและตกลงซื้อ 
ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำบวบเงิน 

(บาท)
๑ ขริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จำนวน ๑  รายการ สำหรับซ่อมบำรุง รถแบีคโฮลลํ 
ยี่ห้อ Hyundai หมายเลขทะเบียน ฅค - ๔๒๐ ราย

๑ งาน ๑,๑๔ ๐.๐๐

(ริ),(5)<5๖0.00

(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน ๑,๐๖๕.๔๒
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗๔.๕๘

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๔ ๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วับ นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างไต้รับผู้ขายไต้รับใบสั่งซื้อ
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ... ...........zA.. 01 F L . . M W ...............................

๓. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธิ้ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.๒0 ของราคาสิ่งของ 

ที่อังไมใต้รับมอบ
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ้ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านี้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ไนใบสั่งซื้อ กรณีนี้ 

ผู้ชายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนไหมให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงาบชองผู้ประกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ



b

หมายเหตุ ะ
๑. การติดอากรแสดมบัให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒.ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๔๑๔๙๑๒ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำน'วน ๑  รายการ สำหรับซ่อม

บำรุง รทแบ็ค่โฮลล์ ยี่ห้อ Hyundai หมายเลขทะเบียน ตค - ๔๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงขื่อ ผู้ส่ังซ้ือ
( นายวิชัย บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน
วัน ท่ี *■  ^  n  .D, พ พ

ลงขื่อ

ลงขื่อ

(นางจีราภรณ์ ผัดดวงธรรม)

พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงค์ มูลคำ)

เลขทโครงการ ๖๔๐๘๗๔๑๔๗๑๒
เลขคุมลณูลุเา ๖๔๐๙๑๔๑๑๖๓๓๙



ใบสั่งซื้อ

องค ์การบ?ห ารส ่วน จ ัง11ว ัค ล ํ-113น

ผ้ขาย ร้าน เอเค ออ'โต้'พา'ร์ทItอนด์เซอร์วิส
ทอยู่ เลขท ๕:๒/๖ ซอย๕ ถนนสนามกนา
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๕๐๐๒๐๐๑๓๒๕๒๔

ใบสั่งซื้อเลขท่ี รุ̂.!.̂P̂โ  J -  ๙ ท.ย. biftiวันที ........
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ที่อยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามที่ ร้าน เอเด ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วิส ไต้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซี่งไต้รับราคาและตกลงซื้อ 
ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
(ริ) บริการการบำรุงรักบาและซ่อมแซม

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จำนวน ๑ รายการ สำหรับซ่อมบำรุง รถแบ็คโฮลล์ 
ยี่ห้อ Volvo หมายเลขทะเบียน ตค - ๗๔๙ ราย 
ละเอียดตามใบเสนอราคาแนบท้ายนี้

(ริ) งาน ๔,๐๓๘.๐๐

๔,๐๓๘.๐๐

รวมเบีนเงิน ๓,๗๗๓.๘๓

ภาษีมูลค่าเพื่ม ๒๖๔.๑๗

(ลี่พันสามสิบแปดบาทถ้วน) รวมเบ็เนเงินท้ังส้ิน ๔,๐๓๘.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วับ นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างไต้รับผู้ขายไต้รับใบสั่งซื้อ
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที.่................. ."“. .y . . . .ส่ั,ส ั่,. ...........
๓. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธี้ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเบีนรายวันในอัตราร้อยละ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของ 

ที่ยังไมไต้รับมอบ
๖ . ส่วนราชการสงวนลิทธิ้ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้านี้นมีลัก•ษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อกรณีนี ้

ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนไหมให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
๗: การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐลามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ



๒

ลงขื่อ........................... ะ ^ ^ โ .................. ผู้ส่ังซ้ือ
( นายวิซัย บุญอุดมพร )

รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติราซการแทบ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ว ัน ท ี.่ ............. โ - . . ๙ . . .  .............

หมายเหตุ :
๑ . การติดอากรแสตมบัให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรับฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒.ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗«๕๑๑๘๓ ซื้อวัสดุยาบพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑  รายการ สำหรับซ่อม

บำรุง รถแบ็คโอลล์ ยี่ห้อ Volvo หมายเลขทะเปียน ตค - ๗๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงขื่อ

ลงขื่อ

(บางจีราภรณ์ ผัดควงธรรม)

พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงศ์ มูลคำ)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๕๕๑๑๘๓
เลขคุมลณูณูา ๖๔๐๙๑๔๑๑๘๙๐๒



ใบสั่งซื้อ
อ งค ก าร บ !H1?ส่วนอังห นี้คลา'พูน

ผู้ข่าย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนค์เซอร์วิส
ที่อยู่ เลขที่ ๕๒/๖ ซอย๕ ทบนสนามกีฬา
ตำบลใบเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕ ๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๕๐๐๒๐๐๑๓๒๕๒๔

ใบสั่งซื้อฺเลขที่ .̂ ..̂ ! .̂ ! .! .! £ ^ '̂
วับที่ . z A . M i  ^
ส่วบราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ที่อยู่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามที่ ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วิส ไต้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งไต้รับราคาและตกลงซื้อ 
ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จำนวน ๑  รายการ สำหรับซ่อมบำรุง เครื่องเจาะ 
บ่อบาดาล ยี่ห้อ Bournedrill THD ๓๕๐รหัส
ลรภัณฑ์ ๐๘๐-๕๗-๐๐๐๑ รายละเอียดตามใบ

' ใ  เสนอราคาแบบท้ายนิ

๑ งาน ๕1๗๔๔.๐๐

๕,๗๔๔.๐๐

(ห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทล้วน)

รวมเป็นเงิน ๕1๓๖๘.๒๒
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓๗๕.๗๘

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๗๔๔.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน น ับ ส ัดจ!!ก^ผ ู้ร ั^ เ^ต ้ร ับ ผ ู้ขายไต ้ร ับ ใบ ส ั่งซ ื้อ
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่..................... ........ !....'..............................
๓. สทานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธิ้ค่าปรับกรณีส่งมอบเกีบกำหนด โดยค์ดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.๒๐ ของราคาสิ่งของ 

ที่ยังไนใต้รับมอบ
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ้ที่จะไม่รับมอบล้าปรากฏว่าสินค้าทั้บมืลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ใบใบสั่งซื้อ กรณีนี้ 

ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหมให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐลามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพื่อน่ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ



หมาย!.หด :

บำรุง เครื่องเจา:

๒

๑. การติดอากรแสดมบัให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั'ษฎากร หากต้องการไห้ใบสั่งซี้อมีผลดามกฎหมาย
๒.ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๕๑๔!อ๘๒ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขบส่ง จำบวบ ๑  รายการ สำหรับซ่อม
;ปอ'บาดาล ยี่ห้อ Bournedrill THD ๓๕๐รหัสครุภัณฑ์ ๐๘๐-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.........................^ . . ? r ไโใโ..................... ผู้ส่ังซ้ือ
( นายวิขัย บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ว ัน ท ี่............. “ . . .ท ี่! . . . . ( ไ .บ . , . . . ...............

(นางจีราภรณ์ ผัดดวงธรรม)

ลงชื่อ
(จ่าสิบโทธีติพงศ์ มูลค์า)

พยาน

เลขท๊โครงการ ๖๔๐๘๗๕๑๕๒๘๒
เลขคุมสืกุJfบา ๖๔๐๙๑๔๑๑๗๗๐๖




