
ใบส่ังซ้ือ
องฅการบริหารส่วนจังหวัดฟ้าพน

ผู้ขาย ร้าน ลำปางพอ-รวิสโ. J . /ทีอยู่ เลขท ี ๑๐๙/๑ หมู่ ๑๓
ตำบลปงยางคก อำ๓ อ'ห้างอัตร จังหวัดลำปาง ๕๒๑๙๐
โทรศัพท์ ๐๙๐๙๙๕๙๖๒๒
เลขประจำตวัผู้เสิยภาษ ี ๓๔๗๐๑๐๐๕๐๘๓๘๔

ใบส่ังช้ือเลขท่ี gtokkii
ftv i fa Is  'ฬ .  h M
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำ๓ อเมืองลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามท่ี ร้าน ลำปางเซอร์วิส ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ๋ึงได้รับราคาและตกลงช้ือ ตามรายการตงัตอ่
ไปนี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขบส่ง 
รถบดล้อเหล็ก ย่ีห้อ Ingersoll Land หมายเลข 
ทะเบียน ถข - ๘ ลำพูน จำนวนJรทรายการ ราย 
ละเอยีดตามใบเสนอราคาแนบทา้ยนี้

๑ งาน ๑๒,๔๐๐.๐๐

๑๒,๔๐๐.๐๐

(หนึ่งหมื่นลองพับสี่ร้อยบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน (ร)(ร) j f s l d d . e i d

ภาษมีลูคา่เพิม่ £»<9)<5).1ร)(5)
รวมเป็นเงินท้ังสิน ๑๒,๔๐๐.๐๐

การช้ือ อยู่ภายได้เง๋ึอบไขต่อไปน้ี
ร). กำหนดส่งมอบภายไน ๓๐ วับ นับถัดจากวันุท่ีผ้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบส่ังช้ือ" ‘ I ™  ' 1*โ  ๒๕ พ.ค. MMb. ครบกำหนดส่งมอบวันที ................"...โ.........".โ..."..โ .........
(ท. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกนั -
๕. สงวนสิทธ้ีค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคดิค่าปรับเปน็รายวันในอตัราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่ิงของ 

ท่ียังไมใด้รับมอบ
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธ้ีท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินด้านนมิสักษฌะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ไนใ■ ชส่ังช้ือ กรณีน้ี 

ผู้ขายจะต้องดำเนนิการเปส่ิยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบส่ังช้ือทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฎิปต่งานของผู้ประกอบการ หนว่ยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฏิป่ต๊งานแล้วเสร็จตามสญัญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพิอ่นำมาประเมนิผลการปฏปิตั่งานของผู้ประกอบการ



หมายเหพ :
๑. การติดอากรแสดมบีให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรับฎากร หากต้องการให้ใบส่ังซ้ือมีผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังซ้ือส่ังจ้างบ้ีอ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖๕๐๓๗๓๕๐๐๖๑ ซ้ือวัสดุยาบพาหนะและขบส่ง รถบดล้อเหล็ก ย่ีห้อ Ingersoll 

Land หมายเลขทะเบยีน ถข - ๘ ลำพูน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

ลงข่ือ..................... ........................................ ผู้ส่ังซ้ือ
( นายวิขยั บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบีติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพบ
วันท่ี ใร ใอ ฒ .  ฒ [ฺ

ลงข่ือ.................. C3..̂ ............1................. ผ้รั'I
109ค์1••ฐ̂ :1-3 คโก- อโ.•ฟ้Tงโฉัฬร จ.ลำปาง

วนท .โทร-.-0ร-l-2-g9 )̂5'l-77 0&0‘-99596i2 5 เมiL 2565

ผู้รับใบส่ังซ้ือ

พยาน
(นายพทิกัษ ์อ่อนน้อม)

c Tลงขอ........................................................พยาน
(จ่าลิบโทธิติพงศ์ มลคำ)

เลขที่โครงการ ๖๕๐๓๗๓๕๐๐๖๑ 
เลขคุมลtycyา ๖๕๐๔๑๔๑๔๓๗๑๓



องคการบรหารส่วนวังหวัคถาพูน

ใบส่ังซ้ือ

ผู้ขาย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนค์เซอร์วิส
ท่ีอยู่ เลขท่ี ๕พ ๖ ‘ซอย๔ ลบนสนามกีฬา
ตำบลในเมือง อำ๓ อเมืองลำพนู จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐
โทรศัพท ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔
เลขประจำตวัผูเ้สยิภาษ ี ๑๔๐๐๒๐๐๑๓๒๔๒๔

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี . . ^ M ^
วันท่ี J U l M:
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ยู่ ๑๒๔ หมู่ท่ี ๑๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ตามท่ี ร้าน เอเด ออโต้พาร์ทแอนค์เซอร์วิส ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ้ืงได้รับราคาและตกลงซ้ือ 
ตามรายการตังต่อไปน้ี

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขบส่ง 
รถยบค์ส่วนกลาง ย่ีห้อ Isuzu หมายเลขทะเบยีน ก 
- ๔๔๔๖ ลำพนู,จำบวบ ๔ รายการ^ายละเอยีด 
ตามใบเสนอราคาแนบทา้ยนี้

๑ งาน ๓,๔๒๐.๐๐

๓,๔๒๐.๐๐

(สามพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน ๓,๒๘๙.๗๒
ภาษมีลูคา่เพืม่ ๒๓๐.๒๘

รวมเป็นเงินท้ังสิน ๓,๔๒๐.๐๐

การซ้ือ อยู่ภายใต เ้ง๋ึอนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีผ้รับจ้างได้รับผ้ขายได้รับใบส่ังซ้ือ" 7 "ไ""77 i  < lift พ๒. ครบกำหนดส่งมอบวับทิ ................ ไ ! . ” ................"  ....:.............
๓. สถานทีส่่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกบั -
๔. สงวนสิท®ค่า1ปรับกรณีส่งมอบเกีนกำหนด โดยคด์ค่าปรับเปน็รายวันในอตัราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิง่ของ 

ท่ียังไม่ได้รับมอบ
๖. ส่วนราซการสงวนสิทธท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้าน้ีบมืสักษฌะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในใบส่ังซ้ือ กรณน้ีี 

ผู้ขายจะต้องดำเนนิการเปล่ียนใหม่ให้ถูกต้องตามใบส่ังซ้ือทุกประการ
«๔ การประเนบิผลการปฎิบติ้งานของผู้ประกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฎิป่ติงาบแล้วเสร็จตามสญัญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพือ่นำมาประเนนิผลการปฎินติังานของผูป้ระกอบการ



๒

หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสตมiM เปน็ไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังซ้ือมีผลตามกฎหมาย 
๖.ใบส่ังซ้ือส่ังจ้างบ้ีอ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖๕๐๓๗๓๔๘๘๑๘ ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รกยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ Isuzu 

หมายเลขทะเบยีน ก - ๕๕๔๖ ลำพนู จำนวน ๕ รายการ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

ลงข่ือ....................ไ ^ ^ 'โ ! ว ั̂ .................... ผู้ส่ังซ้ือ
( นายวิชยั บญุอดุมพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบ้ติราชการแทน

บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน* , b b แบ. พร*วนั ท ี..................โ....:.โ......................................

ลงข่ือ .......................

(จ่าสิบโทธีติพงค์ มลูคำ)
พยาน

เลขที่โครงการ ๖๕๐๓๗๓๔๘๘๑๙ 
เลขคุม?!ญญา ๖๕๐๔๑๔๑๔b๗๖๘


