
องคก์ารบรหารสว่พหัวคัสว่^
ใบส่ังซ้ือ

ผ้ขาย ร้าน ลำปางเซอร์วิสโ, ไ. ': I.ทอยู่ เลขท ๑๐๙ /๑  พ ู่ ๑๓
ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ๕๒®๙๐
โทรศัพท์ ๐๙๐๙๙๕๘๖๒๒
เลข'ประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๔๗๐๑๐๐๕๐๘๓๘๔

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๙ ’ rites'
วันท ี ่ ... 9 . Q . . . M .  พ ^

ส่วนราฃการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ที่อยู่ ๑๒๕ พ ู่ท ี่ ๑๕ ตำบลปาสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ไปบี้
ตามที่ ร้าน ลำปางเซอร์วิส ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อ

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)

๑ ปริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
ริถแบ็คโฮลลํ ยี่ห้อ Lovol หมายเลขทะเบียน ตค - 
๑๗๗๖ ลำพูน จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดตาม 
[บเสนอราคาแนบท้ายบี้

๑ งาบ ๕,๔๐๐.๐๐

๕,๔๐๐.๐๐

1.ห้าพันลี่ร ้อยบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน ๕,๔๐๐.๐๐

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๐.๐๐

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๐๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้นอนไขต่อไปบี้
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วัน นับถัดจากวับที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันทิ ..........Z.........ะ::.,........... . . ........... 1 
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธึ๋ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันใบอัตราร้อยละ 0.๒๐ ของราคาสั่งของ 

ที่ยังไม่ได้รับมอบ
๖. ส่วนราชการสงวนสิทซื้ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าบี้บมิสักษพะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ใบใบสั่งซื้อ กรณีบี้ 

ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ไห้ถูกต้องดามใบสั่งซื้อทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฎิบ้ติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถนัาผลการปฎิบ้ติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพิ่อน่ามาประเมินผลการปฎิบ้ติงาบของผู้ประกอบการ



b

หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสตมป๋ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรับฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย 
๒.ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖<£๐๒๗๒๗๗๑๕o  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนล่ง รถแบ็คโฮลส์ ยี่ห้อ Lovol 

หมายเลขทะเบียน ตค - ๑๗๗๖ ลำพูน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงซ่ือ. ผู้ส่ังซ้ือ
( นายวิขัย บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติราขการแทบ

บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

โทร-.-■ 0&1-ร80051-7-,-ง00-9950622

ลงซื่อ ... cJ:
(จ่าสิบโทธีติพงศ์ มูลคำ)

พยาน

เลฃทีโครงการ ๖<£๐๒๗๒๗๗๑๕๐ 
เลขคุมสัญญา ๖๕๐๓๑๔๑๐๕๕๗๙



ผ้ขาย ร้าน ลำปางเซอร์วิสr  1ไ , ™ "ทอยู่ เล ข ท ๑ ๐ ๙ /๑ ห ม ู่๑๓
ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง (ะ๒๑๙๐
โทรศ้พท ๐๙๐๙๙£๙๖๒๒
เลขประจำตัวผู้เสียภา'ร ๓๔๗๐๑๐๐๔๐๘๓๘๔

ใบ ส ัง่ซ ือ้
ชงคํการบ!ห'ทส,วนจังหวัดลำพูน

ใบสั่งซื้อเลขที่
ว ับ 'ท ี่ 9 . .1 .J .บี,!B, W M
ส่วนราฃการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ที่อยู่ ๑๒๔ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรตัพท ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐

.โปนี้
ตามที่ ร้าน ลำปางเซอร์วิส ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการตังต่อ

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
รถแบ็ค่โอลล์ ยิห้อ Hyundai หมายเลขทะเบียน 
ตค - ๔๒® ลำพูน จำนวน ๒ รายการ รายละเอียด 
ตามใบเสนอราคาแนบท้ายนี้

๑ งาน ๔,๔๐๐.๐๐

๔,๔๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๔,๔๐๐.๐๐

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๐.๐๐

(ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๐๐.๐0

การซ้ือ อยู่ภายได้เงึ๋อนไขต่อไปนี้
๑. กำหนดส่งมอบภายไน ๓๐ วับ นับถัดจากวับที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
๒. ครบกำหนดส่งมอบวับที่ ... ............f . .9 . . . . IM . . . .b < iM ............
๓. สถานที่ส่งมอบ องค์การใ!ริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๔. สงวนสิทธค่า,ปรับกรถ่3ส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.๒๐ ของราคาสิ่งของ 

ที่ยังไม่ได้รับมอบ
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธิ้ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านี้นมิลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ 

ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปสิ่ยบใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฎิป่ติงาบของผู้ประกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฎิป่ติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพิ่อนำมาประเมินผลการปฎิป่ติงาบของผู้ประกอบการ



หมายเหตุ ะ
๑. การติดอากรแลตมป๋ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัง!!ฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย 
๒.ใบลั่งชี้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖£๐๒๗๒๗๗๒๙๘ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขบส่ง รถแบ็คโฮลส์ ยี่ห้อ Hyundai 

หมายเลขทะเบียน ตค - ๔๒๑ ลำพูน จ้านวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ..................................................................ผู้ส่ังซ้ือ
( บายวิชัย บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏํบ้ตราขการแทน 

บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพบ

ผู้รับใบส่ังซ้ือ

109/1..ม.!ร.9ปปงย.ไง.คถ..อ..ห้างรัทัร..จ.ลำปาง,
>2วันโใาร,..0.81-2.89.0.5.1.7,..0.9.0ะ.9.1 1 รค. :

ลงขอ ..............โ?:*. โ...'....r r . T ..................พยาน

(บายพิทักษ์ อ่อนน้อม)

ลงชื่อ c X พยาน

(จ่าสิบโทธีติพงค์ มลคำ)

เลขที!ครงการ ๖๔๐๒๗๒๗๗๒๘๘ 
เลขคุมล{บเบา ๖๔๐๓๑๔๑๐๔๔๙๙


