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ผู้รับจ้าง โรงกลีงสุวิทย์การช่าง 
ที่อยู่ เลขที่ ๑๓๗ หมู่ ๘
ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน £ ๑ ๐ ๐ ๐
โทรสัพท์ ๐๘๑๙๖๐๐๒ ๗๙
เลขประจำตัวผู้เลียภาบี ๓ ๑๐๑£๐๐๗ ๔ £๓ £๒

ใบสั่งจ้าง
ค์!การบริหารส่วนจังหวดลํๅพูV

ใบสั่งจ้างเลขที่ .$19.
วันที่ ...'โ ....!....^ .!. W M  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ที่อยู่ ๑๒ £ หมูที่ ๑๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด 
ลำพูน
โทรสัพท์ ๐-£๓ £๙-๗ ๒ ๖๐

ต่อไปบี้
ตามที่ โรงกลีงสุวิทย์การช่าง ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซี่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการตัง

ลำดับ รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำบวบเงนิ 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยาบพาหนะและ 
ชนส่ง รถบรรทุกนํ้า ยี่ห้อ Hino หมายเลฃทะเบียน 
๘๐ - ๘๓๘๔ ลำพูน จำนวน ๘ รายการ ราย 
ละเอยดตามใบเสบอราคาแนบท้ายบี้

๑ งาน (9)0๘,(5)00.00

(5)(ร!,(5)00.00

(หน่ึงหมืน่สีพ่บัหนึง่ร้อยบาทล้วน)

รวมเป็นเงิน ร)ร!,ร)0 0 .0 0ท่ี''
ภาบีมูลค่าเพิ่ม ๐ .๐๐

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ร)ร!,6 )0 0 .0 0

การส่ังจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไชต่อไปบ้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วัน นับถัดจากวับท่ีผู้รับจ้างได้รับใบส่ังจ้าง7  7  1 . . '  . 7 นู้ -  V) น . ค . พ๒. ครบกาหนดส่งมอบวับทิ ......................." ....โ: .* ........................................

๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๔. สงวนลีทธ้ีค่า'ปรับกร{นิส่งมอบเกินกำหนด โดยคดิค่าปรับเปน็รายวันใบอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางาบจา้ง 

แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวับละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธ้ีท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าบ้ันมืลักบ{นะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ไนใบส่ังจัาง กร{นิบ้ี 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลียบใหม่ใหถู้กต้องตามใบส่ังจ้างทุกประการ
๗. การจ้างชว่ง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางาบท้ังหมดหริอแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอกทอดหบ๋ึง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนท่ี!ด้รับ 

อนญุาตเปน็หนงัสอจากผู้ว่าจ้างแลว้ การท่ีผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวบ้ัน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหริอพนัธะหนา้ท่ีและผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเสบิเล่อ•ของผู้รับจ้างช่วง หริอของ 
ตัวแทบหริอลูกจ้างชองผู้รับจ้างช่วงบ้ันทุกประการ กร{นิผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงาบแต่บางส่วนโดยฝ่ารี!เบความใบวรรคหน่ึง ผูรั้บจ้างต้องชำระ 
ค่าปรับใหแ้กผู่ว่้าจ้างเปน็จำบวบเงินใบอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ชองวงเงินชองงาบ ทีจ้่างชว่ง ทัง้บ้ีไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



๑. การติดอากรแสตมบัให้เบับไปตามประมวลกฎหมายรัพฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้างมีผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังจ้างส่ังจ้างบ้ีอ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖๔๑๑๗๑๕;๑๔๘๙ จ้างซอ่มบำรุงยาบพาหบะและขบส่ง รถบรรทุกบ้ํา ย่ีห้อ Hino 

หมายเลขทะเบยับ ๘๐ - ๘๓๘๔ ลำพูบ จ้าบวบ ๙ รายการ โดยวิธเฉพาะเจาะจง

๘. การประเมีบผลการปฏบัิติงาบของผู้ประกอบการ หนว่ยงาบของรัฐลามารถน่าผลการปฏิบัติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา
เพอนา่มาประเมบีผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการ
หมายเหต ฺ :

ลงซึ๋อ...................... ............................................ ผู้สั่งจ้าง
( บายวิชัย บุญอุดมพร )

รองบายกองค์การบริหารส่วบจังหวัด 
ปฏิบัติราขการแทบ

บายกองค์การบริหารส่วบจังหวัดลำพบ 
วันที "  ® ร .ุ) เ j ^ o e p n y ก า ร ช ่า ?
๗ ร..... ............

วันท ี: : : : I I M :  M . . .
ล งข ึ๋อ .......... โ................................................ พยาบ

(บายพิทักษ์ อ'อบบ้อม)

c lล งข อ .......................... ใ โ ^ โ ......................พยาบ
(จ่าสิบโทธิติพงศ์ มูลคำ)

เลขที่โครงการ ๖๔๑๑๗๑๔๑๔๘๙
เลขคุมสัญญา ๖๔๑๒๑๔๐®๖๙๘๓



ผู้รับจ้าง โรงกลึงสุวิทย์การช่าง 
ท่ีอยู่ เลขท่ี ๑๓๗ หมู่ ๘
ตำบลป่าสัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐
โทรสัพท ๐๘๑๙๖00๒๗๙
เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษ ี ๓๑๐๑£๐๐๗๔(ะ๓๕๒

ใบสั่งจ้าง
๑1$W V T  หารส''วนจังหวัดลำพูน

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
วับท่ี ..i'...ffl...5 iL  b d V  
ส่วนราซการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ท่ีอยู่ ๑๒๕: หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัด 
ลำพูน
โทรสัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ต่อไป่บ้ี
ตามทีโ่รงกลงึสวิุทย์การชา่ง ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ๋ึงได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการตัง

ลำดับ รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำนวนเงนิ 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยานพ่าหนะและ
ขบส่ง เคร่ืองลูบน้ําโคลน รหัสครุภัณฑ์
๐๕๕-๕๘-๐๔๖๗ จำนวน ๗ รายการ เป็นส่วนควบ
ของรถขุดเจาะบอ่บาดาล Mitsubishi ๘® -
๑๐๐๘ ลำพูน รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแนบ
ทา้ยบี้

๑ งาน ๒๔,๒๐๐.0๐

๒๔,๒๐๐.๐๐

(สองหมืน่ลีพ่นัสองร้อยบาทถว้น)

รวมเป็นเงิน ๒๔1๒๐๐.๐๐
ภาษมีลูคา่เพิม่ ๐.๐๐

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๒๔,๒๐๐.๐๐ 
----------------------------

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปบี้
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วับ นับถัดจากวับที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
๒. ครบกำหนดส่งมอบวับที.่...............“ k l L A  k ftjk .............
๓. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๕. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธิ้ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวับใบอัตราร้อยละ ๐.®๐ ของราคางานจ้าง 

แต่ต้องไม่ตํ่ากว่าวันละ ๑ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธ๋ึท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าบ้ันมืลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้!บใบส่ังจ้าง กรณบ้ีี 

ผู้รับจ้างจะต้องตำเนินการเปล่ียนใหม่ไห้ถูกต้องตามใบสัง่จ้างทุกประการ 
๗. การจ้างชว่ง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางาบท้ังหมดหริอแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอกทอดหบ้ีง เว้นแต่การจ้างช่วงงาบแต่บางส่วนท่ีได้รับ 

อนญุาตเปน็หนงัสอีจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงาบแต่บางส่วนดังกล่าวบ้ันไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพน้ 
จากความรับผิดหริอพนัธะหนา้ทีแ่ละผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดใบความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างชว่ง หริอของ 
ตัวแทนหริอลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงบ้ันทุกประการ กรณผู้ีรับจ้างไปจ้างช่วงงาบแต่บางส่วนโดยฝ่า'ผินความในวรรคหบ่ีง ผู้รับจ้างต้องชำระ 
ค่าปรับใหแ้กผู่ว่้าจ้างเปน็จำบวบเงินในอตัราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาบ ท่ีจ้างช่วง ทัง้บีไ้ม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิกสัญญา



๘. การประเมีบผลการปฏบัิติงานของผู้ประกอบการ หนว่ยงานของรัฐสามารถนา่ผลการปฏิบัติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา 
เพือ่นา่มาประเมบีผลการปฏิบติังานของผู้ประกอบการ 
หมายเหต ุ :

๑. การติดอากรแสตมบัให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั'ษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้างมีผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังจ้างส่ังจ้างบ้ีอ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖๔๑๑๗๑๕:๑๔๑๒ จ้างซอ่มบำรุงยาบพาหนะและขนล่ง เคร่ืองสูบบ้ําโคลน รหัส 

ครุภัณฑ์ ๐๔๔-๔๘-๐๔๖๗ จำนวน ๗ รายการ เปน็ส่วนควบของรถขุดเจาะปอบาดาล ย่ีห้อ Mitsubishi หมายเลขทะเบยีน ๘๑ - ๑๐๐๘ ลำพูน 
โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

( บายวชิยั บุญอุดมพร )
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปฏิบัติราซการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพบ

(นายพทิกัษ ์อ่อนน้อม)

(จ่าสิบโทธีติพงศ์ มลูคำ)

เลขที่โครงการ โม)๔๑๑ฅ(๑๔๑๔๑ ๒
เลซคุม?เญญา ๖๔๑๒๑๔๐๑๗๐๑๙



04คการบริหารสํวนจงหวดลำพูน4.

ใบส่ังซ้ือ

ผู้ขาย บริษัท สหลายเหนือหล่อยาง จำกัด 
ทีอยู่ เลขที ๑๐๘ หมู่ ๒
ตำบลป่าสัก อำเภอเนอืงสา์พนู จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓๕๒๕๑๑๑
เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษ ี ๐๕๑๕๕๖๓๐๐๐๖๓๕

ใบส่ังซ้ือฺเลฃที f f llis y X
วันที W W
ล่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทอียู่ ๑๒๕ หมู่ที ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเนอืงลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามที บริษัท ลหลายเหนอืหล่อยาง จำกดั ไดเ้ลนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ๋ึงได้รับราคาและตกลงซ้ือ 
ตามรายการตังต่อไปบ้ี

ลำดับ รายการ จำบวบ หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำนวนเงนิ 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จำนวน ๑ รายการ สำหรับซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วน 
กลาง ย่ืห้อ Mitsubishi หมายเลขทะเบยีน ผ - 
๔๘๘๒.ลำพูน รายละเอียดตามใบเสนอราคาแนบ 
ทา้ยบี้

๑ งาน ๙,๘๐๐.๐๐

๙,๘๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน £ซ้ื,<ร) (sic*. Cs>&
ภาษมีลูคา่เพิม่ ๖๔๑.๑๒

(เถา้พนัแปดรอ้ยบาทถว้น) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๙,๘๐๐.0๐

การซ้ือ อยูภ่ายได้เง๋ึอนไขต่อไป่บี้
๑. กำหนดส่งมอบภายไน ๓๐ วัน นับถัดจากวันทีผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบล่ังซ้ือ

• . «/ J  ■ " ]ฏ บ IsGuHs!๒. ครบกำหนดส่งมอบวันทิ ........................"....ช:.,.1.!.,. . ............
๓. สถานทีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสีทธ้ีค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคดิค่าปรับเปน็รายวันในอตัราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่ิงของ 

ทียังไมใด้รับมอบ
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธ้ีทีจะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้าบ้ีบนืลักษณะไม่ตรงตามรายการทีระบุไว้ใบใบส่ังซ้ือ กรณบ้ีี 

ผู้ขายจะต้องดำเนบืการเปส่ิยบใหม่ให้ถูกต้องตามใบส่ังซ้ือทุกประการ
๗. การประเนืบผลการปฎิบ้ติงาบของผู้ประกอบการ หน่วยงานชองรัฐลามารถนำผลการปฎิบีติงาบแล้วเสร็จตามสญัญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพิอ่นำมาประเมนผลการปฎบิติ้งาบของผู้ประกอบการ



๒\

หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสตมบัให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังซ้ือมีผลตามกฎหมาย
๒.ใบส่ังซ้ือส่ังจ้างน้ีอ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖๔๑๑๗๒๖๙๑๔๗ ซ้ือวัสดุยาบพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ สำหรับซ่อม

บำรุง รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ Mitsubishi หมายเลขทะเบยีน ผ - ๔๘๙๒ ลำพูน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ลงซ้ือ......  ................. S S L ? . .......... ......ผู้ส่ังซ้ือ
( นายวชิยั บญุอดุมพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน
-  I  ร ท ่,  พ Iวนั ท ี........................ :L .ใ .!:..!.r โ::ไ.........

,  c j -ลงขอ.................................โ:.................... พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงค์ มูลคำ)

เลขที่โครงการ ๖๔๑๑๗๒๖๙๑๔๗
เลขคุมสฌ£บูา ๖๔๑๒๑๔๐๑๗๐๖๘

พน
นุ'ุ



อพการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ผข้าย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทนอนด์เซอร์วิสr ZiZlZTlZTlZทอยู่ เลขท ๕๒/๖ซอย๕ ถนนสนามกหา
ตำบลในเมือง อำ๓ อเมืองลำพนู จังหวัดลำพูน <£๑๐๐๐
โทรสัพท ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔
เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษ ี ๑๕:๐๐๒๐๐๑๓๒๕๒๔

ใบส่ังซ้ือ

วันท่ี . - . J . . .5 . f L  ใร(£\)ร1
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ท่ีอยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามท่ี ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอบค์เซอร์วิส ไต้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ้ืงไต้รับราคาและตกลงซ้ือ 
ตามรายการตังต่อไปน้ี

ลำดับ รายการ จำบวบ หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำนวนเงนิ 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จำบวบ ๑ รายการ สำหรับซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วน 
กลาง ย่ีห้อ Mitsubishi หมายเลขทะเษยีบ ผ - 
๔๘๙๒'ลำพูน รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแนบ 
ทา้ยนี้

๑ งาน ๓,๕๐๐.๐๐

๓,๕๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๓.๒๗๑.๐๓
ภาษมีลูคา่เพิม่ ๒๒๘.๘๗

(สามพบัหา้รอ้ยบาทถว้น) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๓,๕๐๐.๐๐

การซ้ือ อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วับ นับถัดจากวับท่ีผู้รับจ้างไต้รับผู้ขายไต้รับใบส่ังซ้ือ
1 . . «/ J -  V) 1) ก f e f t i๒. ครบกำหนดส่งมอบวับท .....................“ ..พ ,.,.!.,.....“ T. ..............
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธ๋ึค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคดิค่าปรับเปน็รายวันในอตัราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิง่ของ 

ท่ียังไมใต้รับมอบ
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธ๋ึท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าน้ีบมืลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ใบใบส่ังซ้ือ กรณน้ีี 

ผู้ชายจะต้องดำเนินการเปลยบใหมใหถู้กต้องตามใบส่ังซือ้ทุกประการ
๗. การประเนนิผลการปฎินติังาบของผู้ประกอบการ หนว่ยงานของรัฐสามารถนำผลการปฎิบ้ติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา 

เทีอ่นำมาประเนนิผลการปฎิบต้งิาบของผู้ประกอบการ



หมายเหพ :
๑. การติดอากรแสตมบีให้เบีนไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังซ้ือมีผลตามกฎหมาย
๒.ใบส่ังซ้ือส่ังจ้างน๋ึอางอ้งตามเลขท่ีโครงการ ๖๔๑๑๗๒๖๘๓๖๓ ซ้ือวัสดุยาบพาหบะและข'นส่ง จ้านวน ๑ รายการ ส่าหรับซ่อม

บำรุง รถยนต์ส่วนกลาง ยีห้อ Mitsubishi หมายเลขทะเบยีน ผ - ๔๘๙๒ ลำพูน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ลงซ้ือ  .................... ........................................  ....ผ ู้ส่ังซ้ือ
( นายวขิยั บุญอุดมพร )

รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏบัิติราขการแทบ

บายกองค์การบริหา^ส่วนจังหวัดลำพนู
วับท่ี

เร - 3  5 . ^ . 2 5 6 ^

ซ้ือ พ า พ ^ Z ,
(บายฟท้กับ ์ อ่อนน้อม)

.  cลงขอ....................... ะะ^,o . ................... พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงค์ มูลคำ)

เลขที่โครงการ ๖๔๑๑๗๒๖๙๓๖๓
เลขคุมลนุ]นุ]า ๖๔๑๒๑๔0๑๗๑๐๐



กงคการบ*หารtfวนจังหวัตลำใะ!,น

ผูข้าย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทนอบด์เซอร์วิส
ท่ีอยู่ เลขท่ี ๕๒/๖ ซอย๕ ถนนสนามกึ’พา
ตำบลในเมือง อำเภอเมอืงสำพนู จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔
เลขประจำดวัผเูสยภาษ ๑๕๐๐๒๐๐๑๓๒๕๒๔

ใบส่ังซ้ือ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
วับท่ี ...ไ:...ร ! . . .S ilt. knfbti 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ทีอ่ยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าลัก อำนาอเมืองลำพูน จังหวัด 
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามท่ี ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอบค์เซอร์วิส ไต้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ีงไต้รับราคาและตกลงซ้ือ 
ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดบั รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำบวบเงนิ 

(บาท)
(ร) นริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยาบพาหนะและขบส่ง 
จำนวน ๑ รายการ สำหรับซ่อมบำรุง รถแบ็คโฮลลํ 
ยีห้อ Hyundai หมายเลขทะเบยีน ตค - ๔๒๒ 
ลำพูน รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแนบทา้ยนี้

๑ งาน ๗,๐๖๐.๐๐

๗,๐๖๐.๐๐

รวมเป็นเงิน (ร) 0ใ
ภาษมีลูคา่เทีม่ ๔๖๑.๘๗

(เจ็ดพบัหกสบิบาทถว้น) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๗,๐๖๐.๐๐

การซ้ือ อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วับ นับถัดจากวับท่ีผู้รับจ้างไต้รับผู้ขายไต้รับใบส่ังซ้ือ
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ .... ..........-  B น.ท. ฝ ฬ ..................
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกนั -
๕. สงวนสิทธ๋ึค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคดิค่าปรับเปน็รายวับใบอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่ิงของ 

ท่ียังไมใต้รับมอบ
๖. สวันราขการสงวนสิทธ๋ึท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้าน้ีนมีลักษณะไม่ตรงดามรายการท่ีระบุไว้ไนใบส่ังซ้ือ กรณน้ีี 

ผู้ขายจะต้องดำเนนิการเปล่ียนใหมให้ถูกต้องตามใบส่ังซ้ือทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฏิบติีงาบของผูป้ระกอบการ หนว่ยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฎํนัติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพ๋ึอนำมาประเมนิผลการปฎนิติังาบของผูป้ระกอบการ



b

หมายเหตุ :
๑. การตดอากรแสตมป๋ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังซ้ือมีผลตามกฎหมาย
๒.ใบส่ังซ้ือส่ังจ้างน้ีอ้างองตามเลขท่ีโครงการ ๖๔๑๐๗๓๒๕๙๘๓ ซ้ือวัสดุยาบพาหนะและขบส่ง จำบวน ๑ รายการ สำหรับซ่อม

บำรุง รถแบ็คโฮลล์ ย๋ัห้อ Hyundai หมายเลขทะเบยีน ตค - ๔๒๒ ลำพูน โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

ลงข่ือ ผู้ส่ังซ้ือ
( นายวชิยั บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฎิบ้ตราชการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน„ J -  01 ธ:ท. ๒๕๖๔วบั ท ....................... .......โ.” . ; . . . . . . . ............

วบั ท ี่...........

ลงข่ือ พยาน
(บายฟท้กับ ์อ่อนน้อม)

ลงข่ือ พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงศ์ มูลคำ)

เลขทีโครงการ ๖๔๑๐๗๓๒๕๘๘๓
เลขคุมสโบโบูา ๖๔๑๒๑๔๐๑๗๑๔๖



องคการบ?หารส่วนจังหวคลำหุน

ผูข้าย บริษัท สหสายเหนือหล่อยาง จำกัด 
ท่ีอยู่ เลขท่ี ๑๐๘ หมู่ ๒
ตำบลป่าสัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐<£๓<£๖๕๑๑๑
เลขประจำตวัผูเ้สยิภาษ ี ๐<£๑๕๕๖๓๐๐๐๖๓๕

ใบสั่ งซ้ือ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี7 ,  -  i  ธ.ท. ฬ พว นั ท ........ ...............
ล่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ 0-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามท่ี บริษัท สหลายเหนือหล่อยาง จำกดั ไดเ้ลนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ๋ึงได้รับราคาและตกลงซ้ือ 
ตามรายการตังต่อไปน้ี

ลำดบั รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำนวนเงนิ 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จำนวน ๓ รายการ สำหรับซ่อมบำรุง รถเกรดเดอร์ 
ย่ีห้อ Johndeere หมายเลขทะเบยีน ตค - ๗๗®) 
ลำพูน รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแบบทา้ยนี้

๑ งาน ๗๕,๐๐๐.๐๐

๗๕,๐๐๐.๐๐

(เจด็หมึน๋หา้พนับาทถว้น)

รวมเป็นเงิน ๗๐,๐๙๓.๔๖
ภาษมีลูคา่เพิม่ ๔,๙๐๖.๕๔

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๗๕,๐๐๐.๐๐

การซ้ือ อยู่ภาย'ได้เ'งอน'ไขต่อ'ไป'น้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วับ นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบล่ังซ้ือ
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันท่ี ... .......... tJ d.M - .W M ..............
๓. ลถานท่ีส่งมอบ องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกับ -
๕. สงวนสิทธ้ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคดิคาปรับเปน็รายวับในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่ิงของ 

ท่ียังไมใต้รับมอบ
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธ้ิท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าท้ับมืลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ใบใบส่ังซ้ือ กรณน้ีี 

ผู้ขายจะต้องตำเนืนการเปส่ิยบใหม่ใหถู้กต้องตามใบส่ังซ้ือทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฎินติังานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนา่ผลการปฎิบํตงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สญัญา 

เพิอ่นา่มาประเมนิผลการปฎนิติังาบของผู้ประกอบการ



๒

หมายเหต ุ :
๑. การติดอากรแสตมป็ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังซ้ือมีผลตามกฎหมาย
๖.ใบส่ังซ้ือส่ังจ้างน้ีอ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖๔๑๐๗๓๒๖๐๖๙ ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ้านวน ๓ รายการ สำหรับซ่อม

บำรุง รณกรดเดอร์ ย่ีห้อ Johndeere หมายเลขทะเบยีน ตค - ๗๗๑ ลำพูน โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

ลงซ้ือ ป !ี ^ ^ . . . ................. ผู้ส่ังซ้ือ
( นายวิชยั บญุอดุมพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน1 ๓  f iff . w iO  3

(บายพทิกัษ ์อ่อนน้อม)

(จ่าสิบโทธีติพงศ์ มลูคำ)
พยาน

เลขทีโครงการ ๖๔๑๐๗๓๒๖๐๒๙
เลขคุมสณ?บา ๖๔๑๒๑๔๐๓๖๓๔๑



องคการบ?หารส่วนจังหวัดสำทุรน

ใบส่ังซ้ือ

ผ้ฃาย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วิสโ z r z r z z i zทอยู่ เลขท๕๒/๖ซอย๕ ถนนสนามกิ'ฬา
ตำบลในเมือง อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔
เลขประจำตวัผูเ้สยิภาษ ี ๑๕๐๐๒๐๐๑๓๒๕๒๔

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ^ ’.’สวิ^ '
วับที ๖ ^
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าลัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามท่ี ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอบด์เซอร์วิส ไต้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ๋ึงไต้รับราคาและตกลงซ้ือ 
ตามรายการดังต่อไปน้ี

ลำดับ รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำบวบเงนิ 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยาบพาหนะและขนส่ง 
จำนวน ๑ รายการ ลำหรับซ่อมบำรุง รถบดล้อ 
เหล็ก ย่ีห้อ Sakai หมายเลขทะเบยีน ถข - ๓๖ 
ลำพูน รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแนบทา้ยนี้

๑ งาน ๓ ,๓ 00.00

๓ ,๓ 00.00

(สามพบัสามรอ้ยบาทถว้น)

รวมเป็นเงิน ๓, OGp(i.(9)<5)
ภาษมีลูคา่เพิม่

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๓,๓๐๐.๐๐

การซ้ือ อยู่ภายใต้เง่ํอบไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วับ นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างไต้รับผู้ขายไต้รับใบส่ังซ้ือ

• J  - ๒  11 ก" ๒๕๖๕๒. ครบกำหนดส่งมอบวันทิ ................... .“ ..น!!.!.,...... . ...............
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธ้ิค่าปรับกรณส่งมอบเกินกำหนด โดยคดิค่าปรับเปน็รายวันใบอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่ิงของ 

ท่ียังไม่ได้รับมอบ
๖. สวบราขการสงวนสิทธ้ีท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าน้ีบมืลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ใบใบส่ังซ้ือ กรณน้ีี 

ผู้ขายจะต้องตำเนิบการเปส่ิยนใหม่ใหถู้กต้องตามใบส่ังซ้ือทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฎิบติ้งานของผู้ประกอบการ หนว่ยงานของรัฐสามารถนำผลการปฎิบ้ติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สญัญา 

เพิอ่นำมาประเมนิผลการปฎปิติ่งานของผู้ประกอบการ



๒

หมายเหด :
๑. การติดอากรแสดมา!]ให้ท!)บไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังซ้ือมผลตามกฎหมาย
๒.ใบส่ังซ้ือส่ังจ้างน้ีอ้างอิงตามเลขท!โครงการ ๖๔๑๐๗๓๖๖๐๖๗ ซ้ือวัสดุยาบพาหนะและขนส่ง จำบวบ ๑ รายการ สำหรับข่อม

บำรุง รถบดล้อเหล็ก ย่ีห้อ Sakai หมายเลขทะเบยีน ถฃ - ๓๖ สำพูน โดยวิธเีปพีาะเจาะจง

ลงข๋ึอ....................... .น ..ร ^ .......................ผู้ส่ังซ้ือ
( นาบ่วิขัย บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบ้ติ,ราชการแทบ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัฺดลำพนู
3

ลงช๋ึอ
(จ่าสิบโทธีติพงค์ มลูคำ)

พยาน

เลขท!ีโครงการ ๖๔๑๐๗๓๒๖๐๖๗
เลขคมุสน)ฌาู ๖๔๑๒๑๔๐๓๖๓๘๘



0'S คการบรหารส่วนจังหวัดลำพูน
ใบส่ังซ้ือ

ผู้'ขาย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วิส
ท่ีอยู่ -เลขท ี<่£๒/๖ซอย๕ ถนนสนามกิหา
ตำบลในเมือง อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐
โทรศัพท ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔
เลขประจาดวัผเูสยภาษ ๑๕๐๐๒๐๐๑๓๒๕๒๔

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ..0]
“  J l  ใอ(ibsf

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ยู่ ๑๒๕ หมู,ท่ี ๑๕ ตำบลป่าลัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามท่ี ร้าน เอเด ออโต้พาร์ทแอนค์เซอร์วิส โต้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ้ืงไต้รับราคาและตกลงซ้ือ 
ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำนวนเงนิ 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จำนวน ๑ รายการ สำหรับซ่อมบำรุง รถแบ็คโฮลลํ 
ย่ีห้อ Volvo หมายเลขทะเบยีน ตค - ๗๔๙ 
ลำพูน รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแนบทา้ยนี้

๑ งาน ๔,๐๐๐.๐๐

๔,๐๐๐.๐๐

(สิพ่นับาทถ่ว้น)

รวมเป็นเงิน ๓,๗๓๘.๓๒
ภาษมีลูคา่เพิม่ ๒๖๑.๖๘

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๔,๐๐๐.0๐

การซ้ือ อยู่ภายใต้เง๋ึอนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวับท่ีผ้รับจ้างไต้รับผ้ขายไต้รับใบส่ังซ้ือ" 1* ',- -  b  l i . f l๒. ครบกำหนดสง่มอบวนัท.ิ.................................ไ..............โ............
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกบั -
๕. สงวนสิทธ่ํค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคดิค่าปรับเปน็รายวันใบอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่ิงของ 

ท่ียังไม่ไต้รับมอบ
๖. ส่วนราซการสงวนสิทซ้ืท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าน้ันมีลัก•ษ{นะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในใบส่ังซ้ือ กรณน้ีี 

ผู้ขายจะต้องดำเนนิการเปส่ิยบใหม่ใหถู้กต้องตามใบส่ังซ้ือทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฎิบีตังานของผู้ประกอบการ หนว่ยงานของรัฐสามารถนำผลการปฎิบํต๊งาบแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพิอ่นำมาประเมนิผลการปฎบิต้งาบของผู้ประกอบการ



๒

หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสตมบี'ให้เป็น'โปตาม'ประมวลกฎหมายรั,ษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังช้ือมผลตามกฎหมาย
๒.ใ'บส่ังช้ือส่ังจ้างน้ีอ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖๔๑๐๗๓๒๖๑๐๔ ช้ือวัลคุยาบพาหนะและขบส่ง จำบวน ๑ รายการ สำหรับซ่อม

บำรุง รถแบ็คํโฮลล์ ย’ห้อ Volvo หมายเลขทะเบยีน ตค - ๗๔๙ สำพูน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ลงข๋ึอ........  .....................................................ผู้ส่ังช้ือ
( นายวชิยั บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบีตราขการแทน

บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ชบัท ี.่................ ............................................

5 4 .ลงขอ ............................ ( โ . . . . ......................... พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงศ์ มลูคำ)

เลขที่โครงการ ๖๔๑๐๗๓!อ๖๑๐๔
เลขคุมสณญา ๖๔๑๒๑๔๐๓๖๔๑๙



ผูข้าย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนตํเซอร์วิส
พีอ่ยู่ เลขพ่ี £๒/๖ ชอย๔ ถนนสนามกีฬา
ตำบลในเมือง อำ๓ อเมืองลำพนู จังหวัดสำพูน ๔๑00๐
โทรศัพท ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔
เลขประจำตวัผูเ้สยิภาษ ี ๑๔๐๐๒๐๐๑๓๒๔๒๔

ใบส่ังซ้ือ
การบ *ห าร ส ว่ พ หั  พ สั ิา้ใ2น

ใบส่ังซ้ือเลขพ่ี 
วับพ่ี
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
พีอ่ยู่ ๑๒๔ หมู่พ่ี ๑๔ ตำบลป่าลัก อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ตามพ่ี ร้าน เอเค ออโต้พาร้ทแอบดเซอร์วิส ไต้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ้ืงไต้รับราคาและตกลงซ้ือ 
ตามรายการตังต่อไปน้ี

ลำดับ รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำบวบเงนิ 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยาบพาหนะและขนส่ง 
จำนวน ๔ รายการ ลำหรับซ่อมบำรุง รถบรรทุกเท 
ท้าย ย่ีห้อ Hino หมายเลขทะเบยีน ๘๐ - ๘๔๓๙ 
ลำพูน รายละเอยดตามใบเสนอราคาแนบทา้ยนี้

๑ งาน ๘,๘๒๐.๐๐

๘1๙๒๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๘1๓๓๖.๔๔
ภาษมีลูคา่เพิม่ ๔๘๓.๔๔

(แปดพนัเกา้รอ้ยยีส่บิบาทถว้น) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๘1๙๒๐.๐๐

การซ้ือ อยู่ภายใต้เงอบไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วัน นับถัดจากวับพ่ีผ้รับจ้างไต้รับผ้ขายไต้รับใบส่ังซ้ือ1 1”  ,  ^  - t o  l i f t .  M M๒. ครบกำหนดส่งมอบวันท ............................ .โ;...... .โ.โ..............
๓. สถานพ่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๔. สงวนสิทซ้ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคดิค่าปรับเปน็รายวับใบอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิง่ของ 

พ่ียังไมใต้รับมอบ
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธ้ีพ่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าน้ีบมืลักษณะไม่ตรงตามรายการพ่ีระบุไว้ในใบส่ังซ้ือ กรณน้ีี 

ผู้ขายจะต้องตำเนิบการเปส่ิยนไหมให้ถูกต้องตามใบส่ังซ้ือทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฎินติังาบของผู้ประกอบการ หนว่ยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฎินัติงานแล้วเสร็จดามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพีอ่นำมาประเมนิผลการปฎบ้ต้งาบของผู้ประกอบการ



/■ * ๒

หมายเหด ุ :
๑. การติดอากรแสตมบีให้เบีบไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังช้ือมีผลตามกฎหมาย
๒.ใบส่ังช้ือส่ังจ้างบ้ีอ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖๙®€>๗๓๒๖๑๔๑ ช้ือวัสดุยาบพาหนะและขบส่ง จำบวบ ๕ รายการ สำหรับซ่อม

บำรุง รถบรรทกุเททา้ย ยห้อ Hino หมายเลขทะเบยีน ๘๐ - ๘๙๓๘ สำพูน โดยวธิเฉพาะเจาะจง —

ลงซอ.... ..................น ..^ ......... ผู้ส่ังช้ือ
( บายวขิยั บุญอุดมพร )

รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบ้ติราขการแทน

บายกองคก์าร^ ริ'vg'ร^วนจงั^!ลำพนู

(บายพทิกัษ ์ อ่อนน้อม)

ลงขอ.............................................. ..........พยาน
(จ่าลิบโทธิติพงศ์ มลูคำ)

เลขทีโครงการ ๖๔๑๐๗๓๒๖๑๔๑
เลขคุ!บสณ{บา ๖๔๑๒๑๔๐๓๖๔๔๖



ผูข้าย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วิส
ท่ีอยู่ เลขท่ี ๕๒/๖ ซอย๕ ถนนสนามกีฬา
ตำบลใบเมอง อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔
เลขประจำดวัผเูสยีภาษ ี ๑๕๐๐๒๐๐๑๓๒๕๒๔

ใบส่ังซ้ือ
องคการบริหใรส่วนจังหวัดลำพูน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ M&.
วันท่ี ...^ ..ผ ู!้ ....^ .- น \ i
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำนาอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามท่ี ร้าน เอเด ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วิส ไต้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ้ืงไต้รับราคาและตกลงซ้ือ 
ตามรายการดังต่อไปน้ี

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขบส่ง 
จำนวน ๓ รายการ ลำหรับซ่อมบำรุง รถบรรทุกเท 
ท้าย ย่ีห้อ Hino หมายเลขทะเบยีน ๘๐ - ๘๔๓๗ 
ลำพูน รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแนบทา้ยนี้

๑ งาน ๖,๒๐๐.๐๐

๖,๒๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๕,๗๙๔.๓๙
ภาษมีลูคา่เพิม่ (tO^. <3(ริ)

(หกพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๖,๒๐๐.๐๐

การซ้ือ อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วับ นับถัดจากวับท่ีผู้รับจ้างไต้รับผู้ขายได้รับใบส่ังซ้ือ
๒. ครบกำหนดส่งมอบวับท่ี .... .... -b an.bftt....
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธ้ีค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคดิค่าปรับเปน็รายวับใบอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิง่ของ 

ท่ียังไม่ไต้รับมอบ
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธ้ีท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้าน้ีนมีลักษ[นะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในใบส่ังซ้ือ กรณน้ีี 

ผู้ขายจะต้องดำเนนิการเปส่ิยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบส่ังซ้ือทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสญัญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพ,อนำมาประเมินผลการปฏบัิติงานของผู้ประกอบการ



๒

2ร่ ■ ร'.ลงซอ......................... 2 ..Q .r:......................ผู่สังซิอ
( นายวิซยั บญุอดุมพร)

รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฏิบีติราชการแทบ

บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
3นท่ี ท .ุ . ! . . .? . ! '. . .ฬ พ ...............

หมายเหต ุ ะ
๑. การติดอากรแสตมบีให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการ'ไห้1บส่ัง'ซ้ือมีผลตามกฎหมาย
๒.ใบส่ังซ้ือส่ังจ้างบ้ีอ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖๔๑๐๗๗ร๖๑๖๙ ซ้ือวัสดุยาบพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ สำหรับซ่อม

บำรุง รถ■ บรรทุกเทท้าย ย่ีห้อ Hino หมายเลขทะเบยีน ๘๐ - ๘๔๓๗ สำพูน โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

t c 5 .ลงซอ...................... •'ท ทุ .ุ....................... พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงศ์ มลูคำ)

เลขทีโครงการ ๖๔๑๐๗๓๒๖๑๖๙
เลขคุมสณฌา ๖๔๑๒๑๔๐๓๖๔๖๘



องคการบริหารส่วนจังหวัคลำชุน

ผ้ฃาย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนค์เซอร์วิสโ  1ทอยู่ เลขท๔๒/๖ซอย๔ ถนนสนามกฬา
ตำบลใบเมือง อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพูน ๔๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔
เลขประจำตวัผูเ้สยืภาษ ๑๔๐๐๒๐๐๑๓๒๔๒๔

ใบส่ังซ้ือ

ใบส่ังซ้ือเลขที
วับที ....r . J . . . .5 i ) ( เฐ ^ เ;
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทอียู่ ๑๒๔ หมู่ที ๑๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมอืงลำพบู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ตามที ร้าน เอเด ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วิส ไตเ้สนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ๋ึงไต้รับราคาและตกลงซ้ือ 
ตามรายการดังต่อไปน้ี

ลำตับ รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำนวนเงนิ 

(บาท)
<9) บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยาบพาหนะและขนส่ง 
จำนวน ๑ รายการ ลำหรับซ่อมบำรุง รถบรรทุกเท 
คา้ย ย่ีห้อ Hino หมายเลขทะเบยีน ๘๐ - ๘๔๓๘ 
ลำพูน รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแบบทา้ยนี้

(ร) งาน ๘,๖๐๐.๐๐

๘,๖๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๘,๐๓๗.๓๘
ภาษมีลูคา่เพิม่ ๔๖๒.๖๒

(แปดพบัหกรอ้ยบาทถว้น) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๘1๖๐๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้นอนไขต่อไปนี้
๑. กำหบดส่งมอบภายใบ ๓๐ วับ นับถัดจากวับทีผู้รับจ้างไต้รับผู้ขายใต้รับใบสั่งซื้อ
1 . . #  J  — ไอ แ ก '' ๒๕๖(ร๒. ครบกาหบดส่งมอบวับท .............. . ไ . . *.•โ.!.,. ...............
๓. สถานทีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๔. สงวนสิทธิ้ค่า'ปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันใบอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสั่งของ 

ทียังไม่ไต้รับมอบ
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธิ้ทีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้านี้นมืลักษณะไม่ตรงตามรายการทีระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี ้

ผู้ขายจะต้องตำเนิบการเปลยบไหมให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
๗. การประเมืบผลการปฎิบ้ติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถน์าผลการปฎิบ้ติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพิ่อน่ามาประเมืบผลการปฎิบ้ติงาบของผู้ประกอบการ



๖

หมายเหต ุ :
๑. การติดอากรแสตมบีให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังช้ือมีผลตามกฎหมาย
๒.ใบส่ังช้ือส่ังจ้างบ้ีอ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖๔๑๐๗๓๒๔0๕๑ ช้ือวัสดุยานพาหนะและขบส่ง จำนวน ๑ รายการ ส่าหรับซ่อม

บำรุง รถบรรทกุเททา้ย ยีห้อ Hino หมายเลขทะเบยีน ๘๐ - ๘๔๓๘ สำพูน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ลงช้ือ........................ร ^ .. ........................... ผู้ส่ังช้ือ
( นายวชิยั บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติราขการแทน

บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน-  01 ธ.ค. ๖๕๖๔วับท่ี

,  < _ j> .ลงซอ.........................ร. ................... พยาน
(จ่าสิบ'โทธิติพงค์ มลูคำ)

เลขที่โครงการ ๖๔๑๐๗๓๒๔๐๔๑
เลขคุมสญญา ๖๔๑๒๑๔๐๓๖๔๙๒


