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ผู้รับจ้าง อู่ บ.ลี ้(ข่างบี)
ทีอ่ยู่ หมู่บ้าน บ้านพระธาตุห้าดวง เลขท่ี ๓๘๐ หมู่ ๑๕
ตำบลล้ี อำเภอลี ้จังหวัดลำพูน ๕๑๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๘๕๗๑๒๕๘๘๑
เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษ ี ๓๕๑๐๔๐๐๔๔๖๑๔๖

ใบสั่งจ้าง
องิคการบริหารฟว้นฬหว้คลํ'ท^

ใบสัง่จา้งเลขท ี่เ̂ .? .̂ .!!^.?^
^บท่ี ”  ^  £1.0. 1ร|£พ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลปาลัก อำเภอเมืองลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามท่ี อูน่.ลี(้ชา่งบ)ีไดเ้ลนอราคาไวต้อ่ องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำพูนซ่ึงได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการตังต่อไปน้ี

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย 
(บาห)

จำนวนเงิน 
(บาท)

๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยานพาหนะและ 
ขบส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ Mitsubishi 
หมายเลขทะเบยีน บจ - ๖๖๖๖ ลำพูน จำนวน ๕ 
รายการ รายละเอยีดดามใบเสนอราคาแนบทา้ยนี้

๑ งาน ๔,๕๘๐.๐0

๔,๕๘๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๔,๕๘๐.๐๐
ภาษมีลูคา่เพืม่ ๐.๐๐

(ลี้พันห้าร้อยแปดสิบบาทถัวบ) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๔,๕๘๐.๐๐

การส่ังจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างได้รับใบส่ังจ้าง
๒. ครบกำหนดสง่มอบวนัที.่...................“ . . . ร ) ! . . . . .......
๓. สกานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธ้ีค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเปน็รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. สวันราชการสงวนสิทธ้ิท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้าน้ันมืลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในใบส่ังจ้าง กรณีน้ี 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปล่ียนใหม่ใหถู้กต้องตามใบส่ังจ้างทุกประการ 
๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหน่ึง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนท่ี!ต้รับ 

อนญุาตเป็นหนงัสอืจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนตังกล่าวน้ีน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหรือพนัธะหนา้ท่ีและผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเสินIล่อของผู้รันจ้างช่วง หรือของ 
ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ กรณผู้ีรับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่า'ผินความในวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างต้องชำระ 
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ท่ีจ้างช่วง ท้ังน้ีไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หนว่ยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสรืจตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 
เพือ่นำมาประเมนิผลการปฏบัิติงานของผู้ประกอบการ

i



หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสดมบัให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรับฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้างมีผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังจ้างส่ังจ้างน้ีอ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖๔๐๗๗๓๑๘๘๒๙ จ้างข่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ 

Mitsubishi หมายเลขทะเบยีน บจ - ๖๖๖๖ ลำพูน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธเฉพาะเจาะจง

ลงข่ือ ผู้ส่ังจ้าง
( นายวิชยั บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติราชการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฺลำพูน
„ น -  (ร! ส,ีn . 1ร(เพวนั ท .................... ..............'.โ.........

J P %ลงซอ..tโ........... .......... . . ผ ู้รับใบส่ังจ้าง 
.)

วันท่ี

ลงข่ือ ........โ.......................................พยาน
(บายพทิกัษ ์ อ่อนน้อม)

ลงข่ือ
(จ่าสิบโทธิติพงค์ มูลคำ)

เลขท โครงการ ๖๔๐๗๗๓๑๘๘๒๙

เล ข ค ุม ส ัญ ญ า ๖๔๐๗๑๔๔๔๐๘๔๓



ใบสั่งจ้าง
การบริหารส่วนฬันวัคส่าใ!เน

ผู้รับจ้าง บริษัทโตโยต้านครพิงค์เขียงใหม่จำกัด
ท่ีอย่ เลขท่ี ๑๓๐/๕๕๕ หมู่ ๙ ถนนเขียงใหม่-ฮอด
ตำบลแม่เหยีะ อำเภอเมอืงเขยีงใหม ่ จังหวัดเขียงใหม่ ๕๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓๘๙๙๘๘๘
เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษ ี ๐๕๐๕๕๔๘๐๐๔๗๔๙

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
วันท่ี . . f e . i . . .M ..
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าลัก อำเภอเมืองลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตานท่ี บริษัทโตโยต้านครพิงค์เขียงใหม่จำกัด ไต้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ีงได้รับราคาและตกลงจ้าง 
ตามรายการตังต่อไปน้ี

ลำดับ รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยานพาหนะและ 
ขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ Toyota หมายเลข 
ทะเบียน บพ - ๙๔๓๙ ลำพูน จำนวน ๔ 
รายการ รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแนบทา้ยนี้

<ริ) งาน ๑,๙๕๓.๘๒

๑,๘๕๓.๘๒

รวมเป็นเงิน ๑,๘๒๖.๐0
ภาษีมลูค่าเพิม่ ๑๒๗.๘๒

(หนึง่พบัเกา้รอ้ยหา้สบิสามบาทแปดสบิสองสตางค)์ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๙๕๓.๘๒

การส่ังจ้าง อยู่ภายใต้นอนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างได้รับใบส่ังจ้าง
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันท่ี .................ส ั.่ . ..............
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธ้ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเปน็รายวันในอัตราร้อยละ 0.๑๐ ของราคางานจ้าง 

แต่ต้องไม่ด่ํากว่าวับละ ๑๐๐.๐0 บาท
๖. ส่วนราซการสงวนสิทธ้ิท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้าน้ันมีลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ใบใบส่ังจ้าง กรณีน้ี 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปล่ียนใหม่ใหถู้กต้องตามใบส่ังจ้างทุกประการ 
๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหน่ึง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนท่ีได้รับ 

อนญุาตเป็นหนังสอืจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวท้ัน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหรือพนัธะหนา้ท่ีและผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือขอ*
ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ กรณผู้ีรับจ้างไปจ้างช่วงงาบแต่บางส่วน โดยฝ่าผินความในวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างต้องชำระ 
ค่าปรับใหแ้ก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาบ ท่ีจ้างช่วง ทัง้นีไ้ม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิกสัญญา



๖

๑. การติดอากรแสดมา!(ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้างมืผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังจ้างส่ังจ้างน้ีอ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖๔๐๘๙๒๔๒๙๘๐ จ้างจ่อมบำรุงยานพาหนะและขบส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ 

Toyota หมายเลขทะเบยีน บพ - ๙๔๓๙ ลำพนู จำนวน ๔ รายการ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถน่าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรีอข้อตกลงของคู่สัญญา
เพื่อน่ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
หมายเหตุ :

ลงข่ือ.......................^ ![ ^ ^ ................... ผู้ส่ังจ้าง
( บายวิซยั บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติราซการแทบ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
วนั ท ี่............. ................................................

ลงข ือ่ ^. ............................ ผู้รับใบส่ังจ้าง
( .......................................................................... )

วบั ท ี.่............เอ...^ ...ฝ ฟ็ .้.....พ พ ..

ลงขือ่ .............. โ........................ .............. พยาน
(บายพทิกัษ ์อ่อนน้อม)

ลงขือ่....................................................... พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงศ์ มลคำ)

เลขทโครงการ ๖๔๐๘๙๒๔๒๙๘๐ 
เลขคุมสัณูฌูา ๖๔๐๘๑๔๓๙๓๒๖๘



องคการบ?หารส่วนจังหวัดลำพูน

ผู้รับจ้าง บริษัท เอซดีเจ มอเตอร์ จำกัด ใบส่ังจ้างเลขท่ี
ท่ีอยู่ เลขท่ี ๑๒๒/๑๘ ถนนโชตนา วันท่ี ...®...ฝ ...ส,f t
ตำบลขา้งเผอืก อำเภอเมอืงเขยีงใหม ่ จังหวัดเขียงใหม่ ๕๐๓๐๐ ส่วนราฃการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๘๙-๑๕๑๑ ทีอ่ยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลปาลัก อำเภอเมืองลำพนู จังหวัด
เลขประจำตวัผูเ้ลยีภาษ ี ๐๕๐๕๕๕๐๐๐๔๔๓๒ ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ใบสั่งจ้าง

ตามท่ี บริษัท เอซดีเจ มอเตอร ์จำกดั ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงได้รับราคาและตกลงจ้าง ตาม
รายการตังต่อไปนี้

ลำดับ รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
(ริ) บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยาบพาหนะและ 
ขนส่ง รถยนค์ส่วนกลาง ย่ีห้อ Hyundai หมายเลข 
ทะเบียน กง - ๘๕๖๗ ลำพูน จำนวน cnp>
รายการ รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแบบทา้ยนี้

๑ งาน ๔๑,๒๕๔.๓๘

๔๑,๒๕๔.๓๙

(สีห่มืน่หนึง่พนัสองร้อยหา้สบิลีบ่าทสามสบิเกา้สตางค)์

รวมเป็นเงิน ๓๘,๕๕๕.๕๐■
ภาษมีลูคา่เพิม่ ๒,๖๙๘.๘๙

รวมเป็นเงินท้ังล้ิน ๔๑,๖๕๔.๓๙
____________________ ๔:

การส่ังจ้าง อยู่ภายใด้เง๋ึอนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วับ นับถัดจากวันท่ีผ้รับุจ้างได้รับใบส่ังจ้าง
น ,1  7 ' ,  1 2  J  6) ๙  o f f๒. ครบกำหนดสง่มอบวนัท............... ............ .ไ................... ......................

๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธ้ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดคำปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

แต่ด้องไม่ต่ํากว่าวับละ ©๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราชการสงานสิทธ้ีท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎวำสินค้าบ้ันมีลักษพะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในใบส่ังจ้าง กรณีน้ี 

ผู้รับจ้างจะด้องดำเนินการเปล่ียนใหม่ให้ถูกต้องดามใบส่ังจ้างทุกประการ
๗. การจ้างช่วง ผู้รับ์จ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหน่ึง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนท่ีได้รับ 

อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนตังกล่าวบ้ัน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพับ 
จากความรับผิดหรือพันธะหน้าท่ีและผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ 
ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงบ้ันทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าแบความในวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างต้องชำระ 
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินใบอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ท่ีจ้างช่วง ท้ังน้ีไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิกสัญญา



๑. การติดอากรแสตมป็ให้เป็นไปดามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้างมิผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังจ้างส่ังจ้างน้ีอ้างอิงดามเลขท่ีโครงการ ๖๔๐๘๗๐๐®>๘๖๔ จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ 

Hyundai หมายเลขทะเบยีน กง - ๙๔๖๗ ลำพนู จ้านวน ๓๑ รายการ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

๘. การประเมินผลการปฎิ,บดงาบของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฎิบ้ตงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา
เพี่อนำมาประเมินผลการปฎิบ้ตงาบของผู้ประกอบการ
หมายเหตุ :

ลงซ่ือ......................... : C บใํ................ผู้ส่ังจ้าง
( นายวิขยั บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฎิบัติราชการแทบ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

clลงซือ่.................... ...................................พยาน
(จ้าสิบโทธีติพงศ์ มูลคำ)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๐๐๑๘๖๔ 
เลขคุมสณูฌูา ๖๔๐๘๑๔๒๔๔๔๑๗



•V
^ ค๓รบ!หารส*วนจังหวัดลำพูน

ใบส่ังซ้ือ

ผู้ขาย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนค์พอร์วส^-
ทอยู่ เลขท่ี ๕๒/๖ ซอย๕ ถนนสนามกีฬา
ตำบลใบเมือง อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐
โทรดัพท ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔
เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษ ี ๑๕๐๐๒๐๐๑๓๒๕๒๔

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
วันท่ี รุ.!!).!. พ !พ
ส่วนราฃการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ท่ีอยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามท่ี ร้าน เอเต ออโต้พาร์ทแอนค์เซอร์วิส ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงไต้รับราคาและตกลงซ้ือ 
ดามรายการตังต่อไปนี้

ลำดบั รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จำนวน ๓ รายการ สำหรับซ่อมบำรุง เคร่ืองอัด 
อากาศ ย่ีห้อ A tlascopco รหัสครุภัณฑ์ 
๐๗๐-๕๗-๐๐๐๑ รายละเอยีดตามใบเสนอราคา 
แบบท้ายนี้

๑ งาน ๑๕,๒๖๐.๐๐

๑๕,๖๖๐.๐๐

* ■

(หนีง่หมืน่หา้พนัสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน ๑๕,๖๖๑.๖6$
ภาษีมูลค่าเพิม่ ๙๙๘.๓๒

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๑๕,๒๖๐.๐๐

การซ้ือ อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างไต้รับผู้ขายไต้รับใบส่ังซ้ือ
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันท่ี .............. โ).•.โ}*....)?.̂ )?®ไ.........................
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธค่าปรับกรณีส่งมอบเกีนกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่ิงของ 

■ ท่ียังไมใต้รับมอบ
๖. ส่วนราซการสงวนสิทธ้ิท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าน้ีนมืลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ใบใบส่ังซ้ือ กรณีน้ี 

ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปล่ียนใหม่ให้ถูกต้องตามใบส่ังซ้ือทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพือ่นำมาประเมนิผลการปฏบิติังานของผู้ประกอบการ



๒

หมายเหตุ ะ
๑. การติดอากรแสตมบัให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังซ้ือมีผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังซ้ือส่ังจ้างน๋ึ,อ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖๔๐๘๗๒๕:๑๕๙๐ ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ สำหรับซ่อม 

บำรุง เครือ่งอดัอากาศ ย่ีห้อ A tlascopco รหัสครุภัณฑ์ ๐๗๐-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธเืฉพาะเจาะจง

เลขท โครงการ ๖๔๐๘๗๒๕๑๕๙๐

เลขค ุมส ล ุ]ณ ูา ๖๔๐๘๑๔๓๙๓๒๑๕

ลงข่ือ ผู้ส่ังซ้ือ
( นายวิชยั บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติราซการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
วับท่ี ใอ.๕ ?:?: พ!?

(นายพทิกัษ ์อ่อนน้อม)

ลงข่ือ c J - พยาน
(จ่าลิบโทธิติพงศ์ มลคำ)



6งค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน

ใบส่ังจ้าง

ผ้รับจ้าง บริษัท โตโยด้าเขียงใหม่ จำกัด
ทอยู่ เลขท ๖๒/๑ ถนนมหิดล
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเขียงใหม่ จังหวัดเขียงใหม่ £๐๒๐๐
โทรคัพท ๐£๓๒๗๗๘๘๘
เลขประจำตัวผู้เสียภาษั ๐£๐££๔๗๐๐๔๓๔๖

ใบส่ังจ้างเลขท่ี hislUyl 
วันท่ี ....&..Q....clfl.
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ท่ีอยู่ ๑๒๔ หมู่ท่ี ๑๔ ตำบลป่าสัก อำ๓อเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรตัพท์ ๐-£๓๔๙-๗๒๖๐

ตามท่ี บริษัท โตโยต้าเขียงใหม่ จำกัด ใด้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ช่ึงได้รับราคาและตกลงจ้าง ตาม
รายการตังต่อไปน้ี

ลำตับ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

จำนวนเงิน 
(บาท)

๑ บริการการบำรุงรักษาและช่อมแชม 
พาหนะ(78.18.01.00 ) ช่อมบำรุงยานพาหนะและ 
ขบส่ง รถยนด์ส่วนกลาง ย่ีห้อToyota หมายเลข 
ทะเบียน กค - ๙๑๗ ลำพูน จำนวน ๔ 
รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคาแบบท้ายน้ี

๑ งาน ๔,๙๖๔.๘๐

๔1๙๖๔.๘๐

รวมเป็นเงิน ๔1๖๔๐.๐๐
ภาษมูลค่าเท่ี!. ๓๒๔.๘๐

(ล่ีพันเก้าร้อยหกสิบล่ีบาทแปดสิบสตางค์) รวมเป็นเงินท้ังส้ิ1 ๔,๙๖๔.๘๐

การส่ังจ้าง อยู่ภายได้เง่ือนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับกัดจากวันท่ีผัรับจ้างได้รับใบส่ังจ้างT  ๑ ๙ ก . ย . ฬ ์พ๒. ครบกำหนดส่งมอบวันท .............. ........................... ...................
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๔. สงวนสิทซ้ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันใบอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

แต่พ้องไม่ตากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธ้ีท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าน้ีนมืลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในใบส่ังจ้าง กรณีน้ี 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปล่ียนใหม่ไห้ถูกต้องตามใบส่ังจ้างทุกประการ
๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหริอแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหน่ึง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนท้ัได้รับ 

อนุญาตเป็นหนังสอืจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนตังกล่าวน้ันไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหริอพนัธะหนา้ท่ีและผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในกวามผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รันจ้างช่วง หริอของ 
ตัวแทนหริอลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ กรณผู้ีรับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่า■ ผินความในวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างต้องชำระ 
ค่าปรับใหแ้ก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ท่ีจ้างช่วง ท้ังน้ี ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



๑. การติดอากรแสดมป๋ให้เป็นไปดามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้างมีผลดามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังจ้างส่ังจ้างน้ีอ้างอิงตามเลขพืโ่ครงการ ๖๔๐๘๗๑๓๕๔๕๘ จ้างข่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง 

ยีห่ อ้!oyota หมายเลขทะเบยีน กด - ๙๑๗ ลำพูน จำนวน ๔ รายการ โดยวธิเียพาะเจาะจง

๘. การประเมีบผลการปฎิบ้ติงาบของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฎิบํติงานแล้วเลรืจดามสัญญาหรือข้อดกลงของคู่สัญญ
เพื่อนำมาประเมีบผลการปฏิบ้ติงานของผู้ประกอบการ
หมายเหตุ ะ

ลงซอ....................7?.. Z............ ผู้ส่ังจ้าง
( นายวิขย้ บุญอุดมพร )

รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฎิบีติราชการแทบ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
วันพ่ื ............... .^ ..? .....^ ฟ ;้.. J i W  '

ลงซ่ือ........................ .................................... ผู้รับใบส่ังจ้าง
( . ^ ^ . . . ส ! อ ย ^ ^ .) ...)

. . . . .^ ดการ. ค ู̂ ^ . ก.ารร.ส.ย .น .^..
<1,i  2  0  a a ว รั พิ '

ลงซือ่.............................. ........................ พยาน
(บายพทิกัษ ์อ่อนน้อม)

4 c j \ลงขอ...................... ................................ พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงค์ มลลำ)

เล ขท ี่โครงการ ๖๔๐๘๗๑๓๔๔๔๘

เล ข ค ุม ส ฌ ูญ า ๖๔๐๘๑๔๒๙๘๔๘๑



ใบสั่งจ้าง
องคการบ!หารส่วนจัง'แว้ดลำพูน

ผ้รับจ้าง บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกดัr  T  _  •ทอยู่ เลขท๖ ๒ /๑ถบนมหิดล
ตำบลสุเทพ อำเภอเมอืงเชียงใหม ่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
โทรกัพท ๐๕๓๒๗๗๘๘๘
เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษ ั ๐๕๐๕๕๔๗๐๐๔๓๔๖

ใบสัง่จา้งเลขท'ีร ^ ..ป .ี.[ เ^ ^ ^
วันท่ี ^  ?
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรตัพ้ท้ ©-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามท่ี บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกดั ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ฃ่ีงได้รับราคาและตกลงจ้าง ดาม
รายการดังต่อไปน้ี

ลำดับ รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำบวบเงิน 

(บาท)
๑ บรืการการบำรุงรักษาและช่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยานพาหนะและ 
ขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ Toyota หมายเลข 
ทะเบียน บพ - ๑๙๘๕ ลำพูน จำนวน ๒๖ ร 
รายการ รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแนบทา้ยนี้

๑ งาน ๒๐,๑๘๖.๐๙

๒๐,๑๘๖.๐๙

(สองหมี’บหนึง่รอ้ยแปดลบิหกบาทเกา้สตางค)์

รวมเป็นเงิน (ริ) c£, d โ . (รน่ึ o
ภาษีมลูค่าเพิม่ ๑,๓๒๐.๕๙

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๒๐,๑๘๖^๙

การส่ังจ้าง อยู่ภายใด้เง่ือนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับกัดจากวันท่ีผู้รับจ้างได้รับใบส่ังจ้าง
๒. ครบกำหนดสง่มอบวันท'ี............. ................................................
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธ้ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธ้ิท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าน้ับมืลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในใบส่ังจ้าง กรณีน้ี 

ผู้รับจ้างจะตัองดำเนินการเปล่ียนใหม่ใหถู้กด้องตามใบส่ังจ้างทุกประการ 
๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหน่ีง เว้นแตก่ารจ้างชว่งงานแตบ่างสว่นทีไ่ดรั้บ.

อนญุาตเปน็หนงัสอืจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวน้ัน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหรือพนัธะหนา้ท่ีและผู้รับจ้างจะยังคงด้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ 
ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ กรณผู้ีรับจ้างไปจ้างช่วงงาบแต่บางส่วน โดยฝ่าผินความในวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างต้องชำระ 
ค่าปรับใหแ้ก่ผู้ว่าจ้างเปน็จำนวนเงินใบอัตราร้อยละ ๑๐ (ลิบ) ของวงเงินของงาน ท่ีจ้างช่วง ท้ังน้ีไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



๑. การติดอากรแสดมป็ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั'พฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้างมิผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังจ้างส่ังจ้างน้ีอ้างรงตามเลขท๋ีโครงการ ๖๔๐๘๗๑๓£๖๐๘ จ้างจ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ 

Toyota หมายเลขหะเบยีน บพ - ๑๙๘๔ ล้าพูน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

๘. การประเมินผลการปฎิบ้ติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฎิบ้ติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา
เฟ้อนำมาประเมินผลการปฎิบํติงาบของผู้ประกอบการ
หมายเหตฺ :

ลงช่ือ....................ป ปี .ี'....................... ผู้ส่ังจ้าง
( นาย'วิชัย บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฎบ้ติราขการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพน. 1,., 1» » aflTwSi

ลงช่ือ...................... .ร.....................14............. ผู้รับใบส่ังจ้าง(นายสิริซย สร้อย1ฟ้■ ชร)
ฝูจดการคูนยบริการรถยนต์

วนั ฟ ้............... 2 ..3 .„?1 ,.0 ,...2564 .

ลงขอ................................ .7.................... พยาน
(นายพทิกัษ์ อ่อนน้อม)

ลงช่ือ . พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงค์ มลคำ)

เลขท โครงการ ๖๔๐๘๗๑๓๔๖๐๘

เลขคุมสโบญา ๖๔๐๘๑๔๓๒๖๓๓๖



ใบสั่งจ้าง
องิคการบริหารสํวนจังหวัดลำพูน

ผู้รับจ้าง บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกดั 
ท่ีอยู่ เลขท่ี ๖๒/๑ ทนนมหิดล
ตำบลสุเทพ อำเภอเมอืงเชยีงใหม ่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
โทรศัพท ๐๕๓๒๗๗๘๘๘
เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษ ี ๐๕๐๕๕๔๗๐๐๔๓๔๖

ใบส่ังจ้างเลขท่ี เ^^ ...!..
วันท่ี A f];...
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ท่ีอยู่ ๑๒๕ หมู1ท่ี ๑๕ ตำบลป่าลัก อำเภอเมืองลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามท่ี บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกดั ได้เลนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงได้รับราคาและตกลงจ้าง ดาม
รายการตังต่อไปน้ี

ลำตับ รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและช่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยาบพาหนะและ 
ขบส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ Toyota หมายเลข 
ทะเบียน บพ - ๑๙๘๖ ลำพูน จำนวน ๒๒/ 
รายการ รายละเอยีดดามใบเสนอราคาแนบทา้ยนี้

(ริ) งาน ๑(ริ),(ริ)0๔ .0ถา

๑๑,๑๐๔.๐๓

รวมเป็นเงิน ๑๐,๓๗๗.๖๐
ภาษมีลูคา่เพิม่ ๗๒๖.๔๓

(หนึง่หมืน่หนีง้พนัหนึง่ร้อยลีบ่าทสามสตางค์) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๑๑,๑๐๔.๐๓
T

การส่ังจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วัน นับกัดจากวันท่ีผู้รับจ้างได้รับใบส่ังจ้าง
๒. ครบกำหนดสง่มอบวนัที่.............. ...............................................
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธ้ีค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

แต่ต้องไม่ด่ํากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธ้ิท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎวำสินค้าน้ันมีลักษณะไม,ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในใบส่ังจ้าง กรณีน้ี 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปล่ียนใหม่ใหถู้กต้องตามใบส่ังจ้างทุกประการ 
๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหน้ีง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนท่ีได้รับ.

อนญุาตเป็นหนงัสอืจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนตังกล่าวน้ัน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหรือพนัธะหนา้ท่ีและผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ 
ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ กรณผู้ีรับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝา่แบความในวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างต้องชำระ 
ค่าปรับใหแ้ก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ท่ีจ้างช่วง ท้ังน้ีไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



๑. การติดอากรแสตมป็ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้างมิผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังจ้างส่ังจ้างน้ีอ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖๔๐๘๗๑๓<£๖๘๔ จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ 

Toyota หมายเลขทะเบยีน บพ - ๑๙๘๖ ลำพูน จ้านวน ๒๒ รายการ โดยวิธเีอพาะเจาะจง

lo

๘. การประเมินผลการปฎิบํติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฎิบ้ติงาบแล้วเลรืจดามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา
เพีอนำมาประเมินผลการปฎิบ้ติงานของผู้ประกอบการ
หมายเหตุ ะ

ลงข่ือ......  ................ร ? ' ^ ............. ...... ผู้ส่ังจ้าง
( บายวิซยั บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฎํบ้ติราชการแทน

วันท่ี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน๒ 01 ส.ค. ฬ พ

ลงข่ือ.......... ...................................w   ผู้รับใบส่ังจ้าง\นาย๓ชัย สรอยIพัชร) "
'"เพูดกา'ร่ศูนย!เร'การรฒบต }

ลงข่ือ . พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงศ์ มลคำ

เลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๑๓๔๖๘๔ 
เลขคุมสัญญา ๖๔๐๘๑๔๓๒๔๔๔๔



ผู้ฃาย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนต์เซอร์วิส
ทีอ่ยู่ เลซท่ี ๕๒/๖ ซอย๕ ถนนสนามกิพา
ตำบสในเมือง อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐
โทรศัพท ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔
เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษ ี ๑๕๐๐๒๐๐๑๓๒๕๖๔

ใบส่ังซ้ือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ^
ว บั ท ี่.......๖๕๖๔
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ท่ีอยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าลัก อำเภอเมืองลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามท่ี ร้าน เอเต ออโต้พาร์ทแอนค์เซอร์วิส ไต้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงไต้รับราคาและตกลงซ้ือ 
ตามรายการดังต่อไปน้ี

ลำดับ รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จำนวน ๑๑ รายการ สำหรับซ่อมบำรุง รถยนต์ 
ส่วนกลาง ย่ีห้อ M azda หมายเลขทะเบยีน บน - 
๖๔๖๕ ลำพูน รายละเอียดตามใบเสนอราคาแนบ 
ท้ายนี้

ร) งาน ๒๖,๘๙๔.๔๕

๒๖,๘๙๔.๔๕

(สองหมีน่หกพนัแปดร้อยเกา้สบิลีบ่าทลีส่บิหา้สตางค)์

รวมเป็นเงิน ๒๕,๑๓๕.๐๐
ภาษมีลูคา่เพืม่ (ริ),(เน่ึGน้ี.ร^

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๒๖,๘๙๔.๔£

การซ้ือ อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วัน นับถัดจากวับท่ีผู้รับจ้างไต้รับผู้ขายไต้รับใบส่ังซ้ือ
๒. ครบกำหนดสง่มอบวนัที่..........๖๖..fl1บ  ฝพ.....
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธ้ีค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.๑ 0 ของราคาส่ิงของ 

ท่ียังไมใต้รับมอบ '
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าน้ีนมิลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในใบส่ังซ้ือ กรณีน้ี 

ผู้ชายจะต้องตำเนินการเปล่ียนใหม่ใหถู้กต้องตามใบส่ังซ้ือทุกประการ
๗. การประเมืนผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพือ่นำมาประเมนิผลการปฏบัิติงานของผู้ประกอบการ



๖

หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสตมป๋ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั'พฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒.ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๑๓๔๓๐๘ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๑ รายการ สำหรับข่อม

บ่าไง รถยนต์ส่วนกลาง ส่ห้อ M azda หมายเลขทะเบียน บน - ๖๔๖๔ สำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงข่ือ

วับท่ี

............................ :

( นายวิชยั บุญอุดมพร )
รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนi f f l  ส.ค. S fic

ผ้ส่ังซ้ือ

,  " ส ุ̂ลงขอ............. ___๖ ....*..๖๖โ๖๖/โ๖........ พยาน
(นายพทิกัษ์ อ่อนน้อม)

พ i

c5ลงขือ่........................ ๖วัไ........................ พยาน
(จำสิบโทธีติพงศ์ มลคำ)

เลขท ี่โครงการ ๖๔๐๘๗๑๓๔๓๐๘

เลขคุมสลุ]โบา ๖๔๐๘๑๔๓๒๖๓๗๙



ใบส่ังซ้ือ
องคการบ?หารส'วนจๆ หว-คล.ๅ^

ผู้,ขาย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วิสr  , 3 ไทอยู่ เลขท๕ ๖/๖ซอย๕ ถนนสนามกีฬา
ตำบลใบเรอง อำ๓ อเมีองลำพนู จังหวัดลำทุน ๕๑๐๐๐
โทรดัพท 0๙๓๓๐๓๓๘๓๔
เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษ ี ๑๕๐๐๒๐๐๑๓๒๕๖๔

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ร .? ร ..!.!^..^
วันท่ี ...b .o  .ส ;ค : ๖๕๖๔
ส่วนราซการ องตํการบวิหารส่วนจังหวัดลำทุบ
ทีอ่ยู่ ๑๒๕หมูท่ ี๑่๕ ตำบลปา่สกัอำเภอเมองลำพนูจงัหวดั
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๔-๗๒๖๐

ดามท่ี ร้าน เอเด ออโต้พาร์ทแอบดเซอร์วิส ไต้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ้ืงไต้รับราคาและตกลงซ้ือ 
ดามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ รายการ จำบวบ หน่วย ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

จำนวนเงิน 
(บาท)

๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยาบพาหนะและขนส่ง 
จำนวน ๒ รายการ สำหรับซ่อมบำรุง รถบรรทุกเท 
ท้าย ย่ีห้อ Hino หมายเลขทะเบยีน ๘๐ - ๘๔๓๙^ 
ลำพูน รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแบบทา้ยนี้

๑ งาบ ๑๒,๕๑๘.๐๐

๑๒,๕๑๙.๐๐

รวมเป็นเงิน ๑๑,๗๐๐.๐๐
ภาษมีลูคา่เพ่ืร. ๘๑๙.๐๐

(หน่ึงหม่ืนสองพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) รวมเป็นเงินท้ังส้ิ'เ ๑๒,๕๑๙.๐๐

การซ้ือ อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดสง่มอบภายใน๓๐ วับนบัถัดจากวับท่ีผ้รับจ้างไต้รับผู้ขายไต้รับใบส่ังซ้ือ1 _ , r  ไ. ไ .ไ  ๑ ๙ ก.อ. ๖๕๖๔๒. ครบกาหนดสง่มอบวนัท....................... ...................... ................
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสทิธิค่้าปรับกรณสีง่มอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเปน็รายวับในอัตราร้อยละ๐.๒๐ ของราคาส่ิงของ 

ท่ียังไมใต้รันมอบ
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธ่ํท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้าน้ีนมิลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในใบส่ังซ้ือกรณีน้ี 

ผู้ขายจะต้องดำเนิบการเปล่ียนใหม่ให้ถูกต้องตามใบส่ังซ้ือทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฎิป่ติงาบของผู้ประกอบการหนว่ยงานของรัฐสามารถนำผลการปฎิป่ติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรีอข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพือ่นา่มาประเมนิผลการปฎป่ิติงาบของผู้ประกอบการ



หมายเหพ :
๑. การติดอากรแลตมป็ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรับฎากร หากต้องการให้ใบส่ังซ้ือมผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังซ้ือส่ังจ้างบ้ีอ้างองตามเลขท่ีโครงการ ๖๔๐๘๗๑๓๕๘๐๙ ซ้ือวัสดุยาบหาหบะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ สำหรับข่อม 

บำรุง รถบรรทกุเททา้ย ย่ีห้อ Hino หมายเลขทะเบยีน ๘๐ - ๘๔๓๙ สำพูน โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

เลขท ี่โครงการ ๖๔๐๘๗๑๓๕๙๐๙

เลขคุมสญ เณ ูา ๖๔๐๘๑๔๒๙๘๕๙๗

« 4 * ....................... ะ ^ ^ ผู้ส่ังซ้ือ
( นายวิขยั บญุอดุมพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบํติราชการแหน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันท่ี ^  °. ^ พ

(จ่าสิบโทธีติพงค์ มูลดำ)



สัญญาเลขที่ ๒๐/๒<๕๖๔

สัญญาซื้อขาย

สัญญาฉบับนี้ทำข้ึน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบล/แขวง 'ป่าสัก อำเภอ/เขต เมืองลำพูน 
จังหวัด ลำพูน เม่ือวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร 
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำส่ัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซ่ีงต่อไปใบสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซ้ือ''
ฝ่ายหนึ่ง กับ ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วิสกับอยู่บ้าน เลขที่ ๕๒/๖ ซอย๕ ถนนสนามกีฬา ผู้ถือบัตรประจำตัว 
ประซาซบเลขที่ ๑๕๐๐๒๐๐๑๓๒๕๒๔ ตังปรากฏตามลำเนาบัตรประซาซนแนบท้ายสัญญานี้ ซ่ีงต่อไปในสัญญาน้ี 
เรียกว่า "ผู้ชาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาไต้ตกลงกันมืฃัอความตังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ สำหรับ 

ซ่อมบำรุง รถแบ็ค่โฮลส์ ยี่ห้อ Hyundai หมายเลขทะเบียน ตค - ๔๒๒ ลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .จำนวน ๒ (สอง) 
งาบ เป็นราคาทั้งสิบ ๔๒๐,๐๘๒.๐๐ บาท (ส่ีแสนสองหม่ืนแปดสิบสองบาทถ้วน) ซ่ึงไต้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
จำนวน ๒๗,๔๘๒.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันส่ีร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าไซ้จ่ายทั้งปวง 
ด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยไซ้งาบมาก่อน ไม'เป็น 

ซองเก่าเก็บ และมืคุณภาพ และคุณสมบัติไมตากว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑
ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบ 

แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาตังต่อไปนี้ไห้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้ 

๓.๑ ผนวก ๑ สำเนาใบเสนอราคา จำนวน ๑ แผ่น
๓.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบทะเบียนพาณีซย์ จำนวน ๑ แผ่น
๓.๓ ผนวก ๓ สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน ๑ แผ่น
๓.๔ ผนวก ๔ สำเนาใบเสร็จรับเงินคํ้าประกันสัญญา จำนวน ๑ แผ่น
ความใดไนเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ชัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ไซ้ซ้อความในสัญญา 

น้ีบังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาชัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อคำวินิจฉัยของ 
ผู้ซ้ือให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าไซ้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซี้อทั้งสิ้น

ผู้ซื้อ

Auto
Tel. 0 9 ^ 3 3 8 3 4



b
ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ภายในวันที่ ๖๔ กันยายน ๒๔๖๔ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้พร้อมทั้งหีบห่อหรือ 
เครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การสงิมอบสิ่งของตามสัญญานี้ใม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง 
ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ใบวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๔. การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อไต้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก 

หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฎว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ี 

จะไม่รับส่ิงของนั้น ในกรณีเข่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำไต้และนำสิ่งของมาส่ง 
มอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องดามสัญญาด้วยค่าไข้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดัง 

' กล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไมไต้

(หก) เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อไต้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดัง 
กล่าว หากสิ่งของดามสัญญานี้เกิดขำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการ 
ข่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ใบสภาพที่ใข้การไต้ดีดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิด 
ค่าใข้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน หากผู้ขายไม,จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุขำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอย 
ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งไต้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุขำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้น 
เอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความขำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดขอบขำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลัก 
ประถันการปฏิบัติตามสัญญาไต้

ข้อ ๖. การขำระเงิน
ผ้ซื้อตกลงขำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผ้ขาย เมื่อผ้ซื้อไต้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๔ ไว้โดย

ครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความขำรุดบกพร่อง
ผู้ขายตกลงรับประกันความขำรุดบกพร่องหรือขัดช้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๖
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๓
ข้อ ๘. หลักประกับการปฏิบัติดามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกับเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๐๐๕.๐๐ 
บาท(สองหม่ืนหนึ่งพันห้าบาทถ้วน) ขื่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบ'ให้แก่ผู้ซ้ือเพื่อเป็น 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาบี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ําประกัน 
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุบหลักทรัพย์ที่ 
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณีขย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ตามรายขื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรม 
บัญขีกลางกำหนดกัโต้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจบกว่าผู้ขายพับข้อผูกพันตามสัญญาบี้

หลักประกับที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง 
ของผู้ขายตลอดอายุสัญญาบี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุม 
ถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสื่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ 
ระยะเวลาส่งมอบหรือวับครบกำหนดความรับผิดใบความขำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเกิดขึ้น 
คราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกับใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อ 
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวับท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซ้ือ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามช้อบี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขาย 
พันจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญาบี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเม่ือครบกำหนดส่งมอบสื่งฃองตามสัญญาบี้แล้ว 

หากผู้ขายไม่ส่งมอบส่ิงของท่ีตกลงขายให้แก่ผู้ซ้ือหรือส่งมอบไม,ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไต้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาบ้ีบไม,กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย 

ใบกรณีที่ผู้ซ้ือใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซ้ือมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ 
และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ไต้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็บสมควร และถ้าผู้ซ้ือจัดซ้ือสิ,งของจากบุคคล 
อื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา 
ผู้ขายจะต้องขดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาบี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ
ใบกรณีที่ผู้ซ้ือมิไต้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องขำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็น 

รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์). ของราคาส่ิงของที่ยังไมใต้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตาม 
สัญญาจบถึงวันที่ผู้ขายไต้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบาง 
ส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปทำให้โม่สามารถใช้การไต้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ไต้ส่งมอบส่ิงของ 
นั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ะ ^
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ใ'นระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาบั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฎิบ้ดิตาม 
สัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือ•บังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้อง 

.ให้ซดใช้ราคาที,เพิ่มซื้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ซำระค่าปรับไปยังผู้ขาย 
เมื่อครบกำหนดล่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถีงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(sL

ข้อ ๑©. การบังคับค่าปรับ ค ่าเส ียหาย และค่าใช้จ่าย
ใบกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่า 

ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก,ผู้ซ้ือ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยลิ้นเซิง 
ภายใบกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ใด้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน 
ภายใบระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือ 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม,เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที,ยังขาดอยู่ จบครบถ้วนตาม 
จำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายบั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก 
ผู้ซ้ือ 1

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาล่งมอบ
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด 

จากพฤติการณีอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที,กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม 
ความใบกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถล่งมอบสิ่งของตามเง่ือนไข 
และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี๋ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาล่งมอบตามสัญญาไต้ โดยจะต้องแจ้ง 
เหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุบั้นลิ้น 
สุดลง หรือดามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายไต้สละสิทธิเรียกร้องใบ 
การที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาล่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งล้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก 
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาล่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดลพินิจของผู้ 
ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ผู้ซ้ือ

Auto partjft Service ■
m  0 9 ^ ^ 3 8 3 4

ผู้ฃาย



๕
ข้อ ๑๓. การใข้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือน่าเข้า 
มาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องน่าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้ 
บริการรับขนไต้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุก 
โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะไต้รับอนุญาตจากกรมเจ้า 
ท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออืบ่ท ี่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้ 
บรรทุกโดยเรืออื่นไต้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือน่าเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการล่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขาย 
จะต้องล่งมอบใบตราล่ง (Bill o f Lading) หรือสำเนาใบตราล่งสำหรับของนั้น ซี่งแสดงว่าไต้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ 
เรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของดัวย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือ 
เรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องล่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าไต้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดย 
เรืออื่นไต้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าไต้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่า 
ด้วยการส่งเสริมการพาณีซยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ล่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้ 
แก่ผู้ซ้ือ แต่จะขอล่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซ้ือมีสิทธิรับส่ิงของดังกล่าวไว้ 
ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายไต้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วไต้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ 
หน่ึงฉบับ

(ลงซื่อ)....
(น าย ว ีข ัย ^ เ^ ม พ ร )

(ลงซื่อ)....
Auto p a r t i :  ร.*}ร '- ': ' - ฯ............

(นายอนุชาติ เกษตรสุขใจ)

(ลงซื่อ).... พ

(นายพิทักษ์ อ่อนน้อม)

(ลง'ซ่ือ')
(จ่าสิบโทธิติพงศ์ มูลคำ)

ผู้ซ้ือ

....ผ้ขาย

พยาน

พยาน
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