
ใบสั่งซื้อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัคลำพูน

ผู้ขาย ร้า'น เอเค ออโต้พาร์ทแอบด์เซอรวิล
ที่อยู่ เลขที่ ๔๒/๖ ซอย๔ ถนนสนามกิหา
ตำ’บล'โบเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๔ ๑ 00๐
โทรศัพท ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔
เลขประจำตัวผู้เลียภาษี ๑๔๐๐๒๐๐๑๗£>๔๒๔

ใบสั่งซื้อเลขที่
วันที่ . . k  ฝ. J M . .
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ที่อยู่ ๑๒๔ หมู,ท่ี ๑๔ ตำบลปาลัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรตัพท ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ตามที่ ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วิสได้เสนอราคาไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ๋งได้รับราคาและตกลงซื้อ 
ดามรายการตังต่อไปนี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำบวบเงิน 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

ผาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยาบพาหนะและขบส่ง 
รถบดล้อเหล็ก ยี่ห้อ Volvo หมายเลขทะเบียน ถฃ 
- ๔๐Vลำพูน จำนวน ๒ รายการ รายละเอึยดตาม 
!บเสนอราคาแนบท้ายนี้

๑ งาน ๔,๐๔๐.๐๐

๔,๐๔๐.๐๐

รวมเนิบเงิน ๔,๗๑๘.๖๓

ภาษีมูลค่าเพื่ม ๓๓๐.๓๗

(ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมเนินเงินทั้งสิ้น ๔,๐๔๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วับ นับถัดจากวันที่ผ้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อโ " " ' :  bb lift. wStเอ. ครบกาหนดส่งมอบวับทิ ..................“ ..".... ."..■ ......โ....โ ...........
๓. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกับ -
๔. สงวนลีทธิ้ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเนิบรายวับในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของ 

ที่ยังไม่ได้รับมอบ
๖. ส่วนราชการสงวบสิทธิ๋ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านี้บมิลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้!บใบสั่งซื้อ กรณีนี้ 

ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลยบใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ



๒

หมายเหพุ :
๑. การติดอากรแสตม,|M เป็นไปตามประมวลกฎหมายร้ษ์ฎากร หากต้องการให้ใ'บสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย 
๒.ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕๐๔๗๐๓๔๘๒๔ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่3 รถบดล้อเหล็ก ยี่ห้อ Volvo 

หมายเลขทะเบียน ถข - ๕๐ ลำพูน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ ผู้ส่ังซ้ือ
( นายวิชัย บุญอุดมพร )

รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฎิบ้ตราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ลงชื่อ

(นายพิทักษ์ อ่อนน้อม)

พยาน

(จ่าลิบโทธิติพงค์ มูลคำ)

เร พ ีแ ค ร ง ก า ร  ๖๕๐๔๗๐๓๔๘๒๔ 

L?°!JRม?!นุ)นุ)า ๖๕๐๔๑๔๒๒๕๕๓๘



องค์การบริหารส่วนจังห■ วัดลำพูน
ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย ร้าน เอ!,ค ออโต้พาร์ทแอบตํเซอร์วิส
ที่อยู่ เลขที่ ๕๒/๖ ชอย๕: ถนนสนามกีฬา
ตำบลในเมีอ? อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕:๑00๐
โทรศัพท์ ๐๘๓๓๐๓๓๘๓๔
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๕๐๐๒๐๐๑๓๒๔๒๔

ใบสั่งซื้อเลขท่ี .ร?./.^'
วันที่ . . . . . . . . ๒ . . . . น).,ก.. lafti
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ที่อยู่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามที่ ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วิส ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซื่งได้รับราคาและตกลงซื้อ 
ตามรายการตังต่อไปนี้

ลำตับ รายการ จำบวบ หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
® บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยาบพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ Foton หมายเลขทะเบียน 
๘® - ๒๒๕๓ ลำพูน จำบวบ ๑ รายการ ราย 
ละเอียดตามใบเสนอราคาแนบท้ายนี้

๑ งาบ ๕,๖๐๐.๐0

๕,๖๐๐.๐๐

รวมเบ็เนเงิน ๕,๒๓๓.๖๔
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 6ท <มื)๒.6ท<0

(ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมเบ)นเงินท้ังส้ิน ๕,๖๐๐.๐๐

กๆ!ซื้อ อยู่ภายใต้เงึ๋อนไขต่อไปนี้
รท. กำหนดส่งมอบภายไน ๓๐ วับ นับถัดจากวันที่ผู้รับฺจ้างได้รับผู้ชายได้รับใบสั่งซื้อ1_ . . .  a J 01 ๑ ท: taftcfe. ครบกำหนดส่งมอบวับทิ ...............พุ.น.!;....."..... . .โ..................
on. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
C* ระยะเวลารับประกัน -
CS. สงวนสิทซี้ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเบ็!นรายวันในอัตราร้อยละ 0.๒0 ของราคาสิ่งของ 

ที่ยังไมใต้รับมอบ
รร. ส่วนราชการสงวนสีทธี้ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้านั้นนิลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ 

ผู้ชายจะต้องตำเนิบการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
รา, การประเนินผลการปฎิบ้ตงานของผู้ประกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฎินัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพิ่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการ



๒

หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสตมบัให้เป็นไปตามประมวลกฎหมาย!''ษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย 
๖.ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบี้อ้างอิงตามเลขที่เครงการ ๖๕๐๔๗๑๗๙๘๕๐ ซื้อวัสดุยานพาหนะและ‘ขนส่ง รถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ Foton 

หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๒๖๕๓ ลำพูน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงขื่อ ผู้ส่ังซ้ือ
( บายวิชัย บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติราชการแทบ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
Jjyfj เอ ท่ี II),y. eIW

ลงขื่อ พยาน

(จ่าสิบโทธิติพงศ์ มูลค่า)

เลฃท ี่โครงการ ๖๕๐๔๗๑๗๔๘๕๐ 

เ5พคุม?เก ุ)ก ุ)า ๖๕๐๔๑๔๓๐๓๖๓๐


