องฅการบริห ารส่วนจังหวัด ฟ้าพน

ใบสั่งซื้อ

ที่ gtokkii

ใบสัง่ ชือ้ เลข
ftv i fa Is 'ฬ . h M

ผูข้ าย ร้าน ลำปางพอ-รวิส
/
ทีอยู่ เลขที ๑๐๙/๑ หมู่ ๑๓
ตำบลปงยางคก อำ๓อ'หา้ งอัตร จังหวัดลำปาง ๕๒๑๙๐
โทรศัพท์ ๐๙๐๙๙๕๙๖๒๒
เลขประจำตัวผู้เสิยภาษี ๓๔๗๐๑๐๐๕๐๘๓๘๔

โ. J

.

ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ ยู่ ๑๒๕ หมูท่ ี่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามที่ ร้าน ลำปางเซอร์วสิ ได้เสนอราคา ไว้ตอ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึง๋ ได้รบั ราคาและตกลงชือ้ ตามรายการตังต่อ
ไปนี้

ลำดับ

รายการ

จำนวน

๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขบส่ง
รถบดล้อเหล็ก ยีห่ อ้ Ingersoll Land หมายเลข
ทะเบียน ถข - ๘ ลำพูน จำนวนJรทรายการ ราย
ละเอียดตามใบเสนอราคาแนบท้ายนี้

หน่วย
๑

งาน

ราคาต่อหน่วย
(บาท)
๑๒,๔๐๐.๐๐

๑๒,๔๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน
(หนึ่งหมื่นลองพับสี่ร้อยบาทถ้วน)

จำนวนเงิน
(บาท)

(ร)(ร) j f s l d d . e i d

ภาษีมลู ค่าเพิม่

£»<9)<5).1ร)(5)

รวมเป็นเงินทัง้ สิน

๑๒,๔๐๐.๐๐

การชือ้ อยูภ่ ายได้เงึอ๋ บไขต่อไปนี้
ร). กำหนดส่งมอบภายไน ๓๐ วับ นับถัดจากวันทุ ผ่ี ร้ บั จ้างได้รบั ผูข้ ายได้รบั ใบสัง่ ชือ้
b. ครบกำหนดส่งมอบวันที ................"...โ.........".โ..."..โ .........
(ท. สถานทีส่ ง่ มอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. ระยะเวลารับประกัน ๕. สงวนสิทธีค้ า่ ปรับกรณีสง่ มอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิง่ ของ
ทีย่ งั ไมใด้รบั มอบ
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธีท้ จ่ี ะไม่รบั มอบถ้าปรากฏว่าสินด้านนมิสกั ษฌะไม่ตรงตามรายการทีร่ ะบุไว้ไนใ■ ชสัง่ ชือ้ กรณีน้ี
ผูข้ ายจะต้องดำเนินการเปสิย่ นใหม่ให้ถกู ต้องตามใบสัง่ ชือ้ ทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฎิปต่ งานของผูป้ ระกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฏิปต่ ง๊ านแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคูส่ ญ
ั ญา
เพิอ่ นำมาประเมินผลการปฏิปต่ งั านของผูป้ ระกอบการ

" ‘ I ™ ' 1*โ

๒๕ พ.ค. MM

หมายเหพ :
๑. การติดอากรแสดมบีให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรับฎากร หากต้องการให้ใบสัง่ ซือ้ มีผลตามกฎหมาย
๒.ใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้างบีอ้ า้ งอิงตามเลขทีโ่ ครงการ ๖๕๐๓๗๓๕๐๐๖๑ ซือ้ วัสดุยาบพาหนะและขบส่ง รถบดล้อเหล็ก ยีห่ อ้ Ingersoll
Land หมายเลขทะเบียน ถข - ๘ ลำพูน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
ลงขือ่ ..................... ........................................ผูส้ ัง่ ซือ้
( นายวิขยั บุญอุดมพร )
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฏิบตี ริ าชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพบ
ใร ใอ ฒ . ฒ [ฺ
วันที่
ลงขือ่ ..................

C3..^............1................. ผ้ผูรร้ 'ัับI ใบสัง่ ซือ้
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พยาน
(นายพิทกั ษ์ อ่อนน้อม)

cT

ลงขอ........................................................พยาน
(จ่าลิบโทธิตพิ งศ์ มลคำ)

เลขที่โครงการ ๖๕๐๓๗๓๕๐๐๖๑
เลขคุมลtycyา ๖๕๐๔๑๔๑๔๓๗๑๓

องคการบรหารส่ว นวังหวัค ถาพูน

ใบสั่งซื้อ
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ . . ^ M ^
วัน
l
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ ยู่ ๑๒๔ หมูท่ ่ี ๑๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ผูข้ าย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนค์เซอร์วสิ
ทีอ่ ยู่ เลขที่ ๕พ ๖ ‘ซอย๔ ลบนสนามกีฬา
ตำบลในเมือง อำ๓อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐
โทรศัพท ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔
เลขประจำตัวผูเ้ สิยภาษี ๑๔๐๐๒๐๐๑๓๒๔๒๔

ที่ JU M:

ตามที่ ร้าน เอเด ออโต้พาร์ทแอนค์เซอร์วสิ ได้เสนอราคา ไว้ตอ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซืง้ ได้รบั ราคาและตกลงซือ้
ตามรายการตังต่อไปนี้
ลำดับ

รายการ

หน่วย

จำนวน

๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขบส่ง
รถยบค์สว่ นกลาง ยีห่ อ้ Isuzu หมายเลขทะเบียน ก
- ๔๔๔๖ ลำพูน,จำบวบ ๔ รายการ^ายละเอีย ด
ตามใบเสนอราคาแนบท้ายนี้

(สามพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๑

งาน

ราคาต่อหน่วย
(บาท)
๓,๔๒๐.๐๐

จำนวนเงิน
(บาท)

๓,๔๒๐.๐๐

รวมเป็นเงิน

๓,๒๘๙.๗๒

ภาษีมลู ค่าเพืม่

๒๓๐.๒๘

รวมเป็นเงินทัง้ สิน

๓,๔๒๐.๐๐

การซือ้ อยู่ภายใต้เงึ๋อนไขต่อไปนี้
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันทีผ่ ร้ บั จ้างได้รบั ผ้ขายได้รบั ใบสัง่ ซือ้
๒. ครบกำหนดส่งมอบวับทิ ................ ไ ! .” ................" ....:.............
๓. สถานทีส่ ง่ มอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. ระยะเวลารับประกับ ๔. สงวนสิท®ค่า1ปรับกรณีสง่ มอบเกีนกำหนด โดยค์ดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิง่ ของ
ทีย่ งั ไม่ได้รบั มอบ
๖. ส่วนราซการสงวนสิทธทีจ่ ะไม่รบั มอบถ้าปรากฏว่าสินค้านีบ้ มืสกั ษฌะไม่ตรงตามรายการทีร่ ะบุไว้ในใบสัง่ ซือ้ กรณีน้ี
ผูข้ ายจะต้องดำเนินการเปลีย่ นใหม่ให้ถกู ต้องตามใบสัง่ ซือ้ ทุกประการ
«๔ การประเนิบผลการปฎิบต้ งิ านของผูป้ ระกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฎิปต่ งิ าบแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคูส่ ญ
ั ญา
เพือ่ นำมาประเนินผลการปฎินตั งิ านของผูป้ ระกอบการ

" 7 "ไ""77
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๒
หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสตมiM เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสัง่ ซือ้ มีผลตามกฎหมาย
๖.ใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้างบีอ้ า้ งอิงตามเลขทีโ่ ครงการ ๖๕๐๓๗๓๔๘๘๑๘ ซือ้ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รกยนต์สว่ นกลาง ยีห่ อ้ Isuzu
หมายเลขทะเบียน ก - ๕๕๔๖ ลำพูน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
ลงขือ่ ....................ไ ^ ^ 'โ !ว ^ั .................... ผูส้ ง่ั ซือ้
( นายวิชยั บุญ อุดมพร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฏิบต้ ริ าชการแทน
บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
วัน ที..................โ....:.โ......................................

*,

ลงขือ่

b b แบ. พร*

.......................

(จ่าสิบโทธีตพิ งค์ มูลคำ)

เลขที่โครงการ ๖๕๐๓๗๓๔๘๘๑๙
เลขคุม?!ญญา ๖๕๐๔๑๔๑๔b๗๖๘

พยาน

