
ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย ร้านเอส วาย เครื่องเขียน
ที่อยู่ เลขที่ ๒๔ ถนนรัฐกิจ
ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๙๕ ๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๓๒๒๒๘๑๑
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๙๕๙๙๐๐๒๕๕๖๙๗
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๙๐๙๑๘๔๒๐๐๘
ซื่อบัญชี ร้าน เอส วาย เครื่องเขียน
ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาขน) สาขายะลา

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๑๒/๖๓/๑๕๓  
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ส่วนราชการ แขวงทางหลวงยะลา
ที่อยู่ ๕๔๑ ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด 
ยะลา
โทรศัพท ๐-๗๓๒๑-๒๐๕๓

ตามที่ ร้านเอส วาย เครื่องเขียน ได้เสนอราคา ไว้ต่อ แขวงทางหลวงยะลา ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
0 oร) วัสดุส่าบักงาน จำนวน ๑ ๑  รายการ 

๑. เครื่องเหลาดินสอชนิดหมุนมือ จำนวน ๑  
อัน @ ๕๕๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๕๐.๐๐ บาท 
๒. ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๒๓/๘ จำนวน ๓ 
กล่อง <§> ๖๕.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๙๕ .๐๐ บาท 
๓. ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๒๓/๑๐ จำนวน ๕ 

กล่อง (§) ๗๕.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๗๕.๐๐ บาท 
๔. ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๒๓/๑๓ จำนวน ๕ 

กล่อง @ ๕๕.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๗๕.๐๐ บาท 
๕. ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๒๓/๑๕ จำนวน ๒ 

กล่อง @ ๕๕.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑ ๑ ๐ .๐ ๐  บาท 
๖. ปากกาไวท์บอร์ด จำนวน ๒ อัน 

ฐ) ๒๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔ ๐.๐๐ บาท 
๗. แปรงลบกระดาน จำนวน ๑  อัน 

ฐ) ๑๕.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕.๐๐ บาท 
๘. ซองสีนํ้าตาล ขยายข้าง (ใหญ่) จำนวน 

๒๐๐ ซอง @ ๘.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน 
๑ ,๖ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท
๙. แฟ้มเสนอลงนาม จำนวน ๑ ๐  แฟ้ม 

@ ๒ ๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒ ,๐๐๐.๐๐ บาท

๑ งาน ๗,๖๕๐.๐๐ ๗,๖๕๐.๐๐



๑๐ . ธงชาติ ขนาด ๘๐x๑๒๐ ซม. จำนวน ๖  
ผืน @ ๖๕.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓ ๙๐.๐๐ บาท 
๑ ๑ . ธงชาติ ขนาด ๑๕๐x๒๒๕ ซม. จำนวน 

๖ ผืน @ ๓๕๐.๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน ๒ ,๑๐๐.๐๐ บาท

(เจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน ๗,๑๔๙.๕๓
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๕๐๐.๔๗

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๖๕๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๕: วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างไต้รับผู้ขายไต้รับใบสั่งซื้อ 
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕1D๓
๓. สถานที่ส่งมอบ แขวงทางหลวงยะลา ๕๔๑ ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธิ้ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.๒๐ ของราคาสิ่งของ 

ที่ยังไมใต้รับมอบ
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธี้ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมืลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี ้

ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฎินัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
หมายเหดุ :

๑. การติดอากรแสตม'ป๋ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมืผลตามกฎหมาย
๒.ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๓๐๕๗๔๓๕๖๔๕ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ ๑  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( นายสมนึก เศ ียรอ ุ่น )
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา 

วันที ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ลงซื่อ................................................................. ผู้รับใบส่ังซ้ือ

(นางวันทนึย์ เลขานุกิจ)
เจ้าของกิจการ

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เลขท ีโครงการ ๖๓๐๕๗๔๓๕๖๔๕
เลขคุมสล)เนา ๖๓๐๕๑๔๓๖๗๖๗๖


