องคการบ?หารส,วนจังท^าล"-113น

ใบสั่งซื้อ
ใบสัง่ ซือ้ เฺ ลขที่ ^ ? .? !:ใ ^ ^ ^
"I %
%M
วันท ..โ .....:....'...” ...
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ ยู่ ๑๒๔ หมูท่ ่ี ๑๔ ตำบลป่าสัก อำ๓อเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรตัพท์ ๐-£๓๔๙-๗๒๖๐

ผ้ขาย ร้าบ ลำปางเซอร์วสิ
ร
ทีd อ่ ยู่ เลขที่ ๑๐๙/๑ หมูI่ ๑๓
ตำบลปงยางคก อำ๓ อห้างฉัตร จังหวัดลำปาง £๖๑๙๐
โทรศัพท ๐๙๐๙๙£'๙๖๒๖
เลขประจำตัวผูเ้ สิยภาษี ๓๔๗๐๑๐๐£๐๘๓๘๔

ร ปี:ย:

ตามที่ ร้าน ลำปางเซอร์วสิ ได้เสนอราคา ไว้ตอ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึง๋ ได้รบั ราคาและตกลงซือ้ ตามรายการตังต่อ
ไปนี้

จำนวน

รายการ

ลำดับ

๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยาบพาหนะและขนส่ง
รถแบ็คโ่ ฮลลํ ยีห่ อ้ Komatsu หมายเลขทะเบียน
ตค - ๒๑๗๙ ลำพน จำนวน ๒ รายการ ราย
ปี
;
ละเอยดตามใบเสนอราคาแนบทายนิ

(ห้าพันลี่ร้อยบาทถ้วน)

หน่วย
๑

งาน

ราคาต่อหน่วย
(บาท)
£,๔๐๐.๐๐

จำบวบเงิน
(บาท)

£,๔๐๐.๐๐

รวมเป็นพน

£,๔๐๐.๐๐

ภาษีมลู ค่าเทีม่

๐.๐๐

รวมเป็นเงินทัง้ สิน้

£,๔๐๐.๐๐

________________________

การซือ้ อยูภ่ ายใต้พอบไขต่อไปนี้
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วัน นับถัดจากวันทีผรับจ้างได้รบ
ั ผูข้ ายได้รบั ใบสัง่ ซือ้
J
๒. ครบกำหนดส่งมอบวับท ....................“ ..“ ....."‘.'ใ....โ...."........
๓. สถานทีส่ ง่ มอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. ระยะเวลารับประกัน ๔. สงวนสิทธค่าปรับกรณีสง่ มอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวับในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิง่ ของ
ทีย่ งั ไมได้รบั มอบ
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธีท้ จ่ี ะไม่รบั มอบถ้าปรากฏว่าสินค้านัน้ นิสกั ษ{นะไม่ตรงตามรายการทีร่ ะบุไว้ใบใบสัง่ ซือ้ กรณีน้ี
ผูข้ ายจะต้องดำเนินการเปลีย่ นใหม่ให้ถกู ต้องตามใบสัง่ ซือ้ ทุกประการ
๗. การประเนินผลการปฎิบต้ งิ าบของผูป้ ระกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถน่าผลการปฎิปต่ งิ านแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคูส่ ญ
ั ญา
เพึอ๋ น่ามาประเนิบผลการปฎิบตํ งิ าบของผูป้ ระกอบการ

.

» V V

b ๒ ft.Fl MM

หมายเหพ :
การติดอากรแสตมป๋ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรับฎากร หากต้องการให้ใบสัง่ ซือ้ มีผลตามกฎหมาย
๒.ใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้างบีอ้ า้ งอิงตามเลขทีโ่ ครงการ ๖๕๐๕๗๔๖๘๕๕๙ ซือ้ วัสดุยานพาหนะและขบส่ง รถแบ็คโฮลส์ ยีห่ อ้ Komatsu
หมายเลขทะเปียน ตค - ๒๑๗๙ ลำพูน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
๑.

ลงซือ้ ..............
ป .ี^........... .....ผูส้ ง่ั ซือ้
( นายวิขยั บุญอุดมพร )
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฎิปตี ริ าขการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
วับ ที่................. .k...^.....O...U^.,.la(i.ii)i..
ล ง ^ เ ^ . ใ บ ส ั ่ ง ซ ื ้ อ

ลงซือ้ ................ โ............ไ...........โ.:.......... พยาน
(บายฟ้ทกั ปี อ่อนน้อม)
ลงซือ้ ..................... .โโโ............................พยาน
(จ่าสิบโทธีตพิ งศ์ มูลคำ)
เรซที่โ ครงการ ๖๕๐๕๗๔๖๘๕๕๙
พฃคุม ?เญญา ๖๕๐๖๑๔๒๗๐๘๙๑

องf)lการน?หา5ส,วนพัเวัคล•ๅ^น

ใบสั่งซื้อ
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
วันที่ ....1?...$...ม ,ิ ]อ
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ ยู่ ๑๒๕ หมูท่ ่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ผูข้ าย ร้าน ลำปางเซอร์วสิ
ทีอ่ ยู่ เลขที่ ๑๐๙/๑ หมู่ ๑๓
ตำบลปงยางคก อำ๓ อห้างฉัตร จังหวัดลำปาง £๒๑๙๐
โทรศัพท์ ๐๙๐๙๙£๙๖๒๒
เลขประจำตัวผูเ้ สียภาษี ๓๔๗๐๑๐๐๕๐๘๓๘๔

ย,

ตามที่ ร้าน ลำปางเซอร์วสิ ได้เสนอราคา ไว้ตอ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึง่ ได้รบั ราคาและตกลงซือ้ ตามรายการตังต่อ
ไปบี้

ลำตั บ

รายการ

๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
คาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
5ถแบ็ค่โฮลส์ ยีห่ อ้ Komatsu หมายเลขทะเบียน
ตค - ๒ ๑ ๘ ๐ พูน จำบวบ ๒ รายการ ราย
ละเอียดตามใบเสนอราคาแนบท้ายบี้

(ห้าพันลี่ร้อยบาทถ้วน)

หน่วย

จำบวบ
๑

งาน

ราคาต่อหน่วย
(บาท)
๕,๔๐๐.๐๐

จำบวบเงิน
(บาท)

๕,๔๐๐.๐๐
/

รวมเบีบเงิน

๕,๔๐๐.๐๐

ภาษีมลู ค่าเพิ่ม

๐.0๐

รวมเบีนเงินทั้งสิ้น

๕,๔๐๐.๐๐

การซือ้ อยูภ่ ายใต้เงีอ๋ นไขต่อไปบี้
«>. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วับ นับถัดจากวับทีผ่ รู้ บั จ้างได้รบั ผูข้ ายได้รบั ใบสัง่ ซือ้
te. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ .............-b -to -A flv ฝ ฬ .........
(ท. สถานทีส่ ง่ มอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. ระยะเวลารับประกัน ๔. สงวนสิทธีค้ า่ ปรับกรณีสง่ มอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเบีบรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิง่ ของ
ทีย่ งั ไม่ได้รบั มอบ
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธึท๋ จ่ี ะไม่รบั มอบถ้าปรากฏว่าสินค้านับ้ มืลกั ษณะไม่ตรงตามรายการทีร่ ะบุไว้ใบใบสัง่ ซือ้ กรณีบ้ี
ผูข้ ายจะต้องดำเนินการเปลีย่ นไหมให้ถกู ต้องตามใบสัง่ ซือ้ ทุกประการ
ฟ. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฏิบตั งิ านแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคูส่ ญ
ั ญา
เทีอ่ นำมาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการ

หมายเหพ :
การติดอากรแสตมบีให้เบีบไปตามประมวลกฎหมายริพ]ากร หากต้องการให้ใบสัง่ ซือ้ มีผลตามกฎหมาย
๒.ใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้างบีอ้ า้ งอิงตามเลขทีโ่ ครงการ ๖๕๐๕๗๔๖๘๗๐๑ ซือ้ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถแบีคโฮลล์ ยีห่ อ้ Komatsu
หมายเลขทะเบียน ตค - ๒๑๘๐ ลำพูน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธเี อพาะเจาะจง
๑.

ลงขือ่ .....................พ ึ๋^ ^ ^ โ โ โ ..................ผูส้ ง่ั ซือ้
( นายวิขยั บุญอุดมพร )
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฎิบตี ริ าขการแทน
บายกองค์ก ารบริห !ร^วบ^วัแ ลำพูน
วับ ที่................ .............................................
ง ^ 3^ ส

...

วันที่. .........2565,.
ลงขือ่ ...............!.........รโรโ.......................พยาน
(บายพิทกั ษ์ อ่อนน้อม)
A
ลงขอ...................โ....................................พยาน

(จ่าสิบโทธีตพิ งศ์ มลคำ)
พ ,ซที่,โครงการ ๖๕๐๕'๗๔๖๘๗๐๑
เ?'ฃคุมสัญ ญา ๖๕๐๖๑๔๒๗๐๘๙๒

M fl'rm u T m jrf™ 9“ง„ 5 fiB-19 น

ใบสั่งซื้อ
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ ร ุ4 ° ’พ ฺฬ ฺ
วันvl J t • . ม ิ

ผ้ขาย ร้าน ลำปางเขอร์วสิ
โทอยู; ่ เลขท
1"ไ ! ๑๐๙/๑
" ”Z หมู.่ ๑๓
ตำบลปงยางคก อำ๓ อห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ๕๒๑๙๐
โทรศัพท์ ๐๙๐๙๙๕๙๖๒๒
เลขประจำตัวผูเ้ สิยภาษี ๓๔๗๐๑๐๐๕'๐๘๓๘๔

ย.. 1ร&1

ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ ยู่ ๑๒๔ หมูท่ ่ี ๑๔ ตำบลป่าสัก อำ๓อเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ตามที่ ร้าน ลำปางเขอร์วสิ ได้เสนอราคา ไว้ตอ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึง่ ได้รบั ราคาและตกลงซือ้ ตามรายการตังต่อ
ไปนี้
ลำตับ

รายการ

๑ บริการการบำรุงรักษาและข่อมแขม
ทาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขบส่ง
รถบรรทุก'นา ยีห่ อ้ Hino หมายเลขทะเบียน ๘๐ อ ๔๑๑ ลำพูน จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดตาม
1บเสนอราคาแนบท้ายนี้

(สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จำบวบ

หน่วย
๑

งาบ

ราดาต่อหน่วย
(บาท)
๒,๗๔๐.๐๐

จำนวนเงิน
(บาท)

๒,๗๔๐.๐๐

รวมเป็นเงิน

๒,๗๔๐.๐๐

ภาษีมลู ค่าเพม

๐.0๐

รวมเป็นเงินทัง้ สิน้

๒,๗๔๐.๐๐

การซือ้ อยูภ่ ายได้นอนไขต่อไปนี้
กำหนดส่งมอบภายไน ๓๐ วับ นับถัดจากวันทีผ่ รู้ บั จ้างได้รบั ผูข้ ายได้รบั ไบสัง่ ซือ้
๒ ครบกำหนดส่งมอบวับที่ ..............fe ..b ..M ....W M
(ท. สถานทีส่ ง่ มอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๕. ระยะเวลารับประกัน £. สงวนสิทธีค้ า่ ปรับกรณีสง่ มอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวับในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิง่ ของ
ทีย่ งั ไมได้รบั มอบ
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธทีจ่ ะไม่รบั มอบถ้าปรากฏว่าสินค้าบับ้ มืสกั ษพะไม่ตรงตามรายการทีร่ ะบุไว้ในใบสัง่ ซือ้ กรณีน้ี
ผูข้ ายจะต้องดำเนันการเปลีย่ นใหม่ให้ถกู ต้องตามโบสัง่ ซือ้ ทุกประการ
ฟ. การประเมืนผลการปฎิปต่ งานของผูป้ ระกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฏิปต่ งิ านแล้วเสร็จตามสัญญาหร็อข้อตกลงของคูส่ ญ
ั ญา
เพึอ๋ นำมาประเมินผลการปฎิบติงานของผูป้ ระกอบการ

หมายIVเพ :
การพิดอากรแสตมป็ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสัง่ ซือ้ มีผลตามกฎหมาย
เอ-ใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้างนีอ้ า้ งอิงตามเลขทีโ่ ครงการ ๖๕'๐๕'๗๔๖๘๗๘๙ ซือ้ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกบํา้ ยีห่ อ้ Hino
หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๕:๑๑ ลำพูน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธเี อพาะเจาะจง
๑.

ผูส้ ง่ั ซือ้

ลงขือ่
( บายวิขยั บุญอุดมพร )
รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบต้ ริ าขการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
วันที่
๖ ๑ น 'ิ y '
ร้ๆนสํ'ไป!โ1<1เซอรวส
ลงขือ่ ..m ix « ,13.ต - ร ^ . . ? : f
าง
โทร.
51^^9596^2

วันที.่ .........2..2.M .2565
(บายพิทกั บ์ อ่อนน้อม)

(จ่าสิบโทธีพพิ งศ์ มูลคำ)
เ?'ใ]ทีโ่ ครงการ ๖๕:๐๕:๗๔๖๘๗๘๙
พใ)คุม สญญา ๖๕:๐๖๑๔เอ๗๐๘๙๔

ผูร้ ับใบสัง่ ซือ้

