
ใบส่ังซ้ือ
องค์การบรํหารส่วนจัพวดลำ12น

ผูข้าย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วิส
ทีอ่ยู่ เลข'ที ๔๒/๖ ซอย๕ ถนนสน'ามกีพา
ตำบลใบเมือง อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพูน ๕ร>๐00
โทรศัพท 0๙๓๓๐๓๓๘๓๔
เลขประจำตวัผเูสยภาษ ๑๔๐๐เอ๐๐๑๓๒๕๒๔

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี M  . t o t !
วับท่ี . . . . พ . . ,ฒ .  te a ls '
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ท่ีอยู่ ๑๒๔หมู,ท ี๑่ ๔ ตำบลปา้ลกัอำเภอเมอืงลำพนูจงัหวดั
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ตามท่ี ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอบด์เซอร์วิส ไต้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ้ืงใต้รับราคาและตกลงซ้ือ 
ตามรายการดังต่อไปน้ี

ลำดับ รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จำนวน ๔ รายการ ลำหรับซ่อมบำรุง รถบรรทุกบ้ํา 
ย่ํห้อ Hino หมายเลขทะเบยีน ๘๐ - ๖๔๑๒ 
ลำพูน รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแบบทา้ยนี้

๑ งาน ๓๔,๒๐๐.๐๐

๓๔,๒๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๓๑,๘๖๒.๖๒
ภาษมลูคา่เพม ๒,๒๓๗.๓๘

(สามหมนสิพ่บัสองร้อยบาทถว้น) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๓๔,๒๐๐.๐๐

การซ้ือ อยู่ภายใต้นอนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดสง่มอบภายใบ๓๐ วับนบัถัดจากวับท่ีผู้รับจ้างไต้รับผู้ขายไต้รับใบส่ังซ้ือ
๒. ครบกำหนดสง่มอบวบัที.่... ...... J p . . O t L M w ...........
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกบั -
๔. สงวนลิทธ้ิค่า'ปรับกรณส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเปน็รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่ิงของ 

ท่ียังไม่ไต้รับมอบ
๖. ส่วนราขการสงวนลิทธท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าลิบค้าน้ีนนิลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในใบส่ังซ้ือ กรณน้ีี 

ผู้ขายจะต้องตำเนบิการเปล่ียนใหม่ไห้ถูกต้องตามใบส่ังซ้ือทุกประการ
๗. การประเนิบผลการปฎิบ้ติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฎิบ้ติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพึอ๋นำมาประเนบิผลการปฎิบ้ติงาบของผู้ประกอบการ



lo

หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสตมปั!ห้เบีบไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ทบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒.ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบี้อ้างอิงตามเลขทึ๋โครงการ ๖๔๑๐๗๓๒๕๒๓๓ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขบส่ง จำนวน ๔ รายการ สำหรับซ่อม

บำรุง รถบรรทุกนํ้า ยี่ห้อ Hino หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๔๑๒ สำพูน โดยวิธเอพาะเจาะจง

ลงซ้ือ  ............... ...................................  .... ผู้ส่ังซ้ือ
( บายวชิยั บุญอุดมพร )

รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติราซการแทน 

บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
fe (เ J l . y .  b f w

1=. ผู้รับใบส่ังซ้ือ
5 . )

วับท๋ึ

ลงขอ........... .............โา....ไr r ." .. ........... พยาน
(นายพทิกัษ ์อ่อนน้อม)

ลงซ้ือ d . พยาน
(จ่าสิบโทธิติพงค์ มลูคำ)

เลขทีโครงการ ๖๔๑๐๗๓๒๔๒๓๓
เลขคุมสณณูา ๖๔๑๑๑๔®๘๓๑๒๘



องคการบรหารสวนจัง vn« ล่าชุน
ใบส่ังซ้ือ

ผู้,ขาย บริษัท บางกอก'โคมัดสุเซลล์ จำกัด
ท่ีอยู่ เลขท่ี ๒๘/๙ หมู่ ๓ ถนนบางนา-ตราด กม.๒๓
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๗๐
โทรสัพท ๐-๒๖๖๓-๒๖๖๖
เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษ ี ๐๑๑๕๕๕๕๐๐๖๐๐๓

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี \■ ..เ̂ }̂
วับท่ี ใ:^.-. to lW
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าลัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรสัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามท่ี บริษัท บางกอก'โคมัตสุเซลล์ จำกดั ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ้ืงได้รับราคาและตกลงซ้ือ ตาม
รายการตังต่อไปนี้

ลา้ตับ รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำบวบเงนิ 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยาบพาหนะและขบส่ง 
จำนวน ๑  รายการ สำหรับซ่อมบำรุง รถแบ็คโฮลล์ 
ย๋ัห้อ Komatsu หมายเลขทะเบยีน ตค - ๓๔๒ 
ลำพูน รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแนบทา้ยนี้

๑ งาน ๗๐,๕๑๓.๐๐

๗๐,๕๑๓.๐๐

(เจ็ดหมืน่หา้รอ้ยสบิสามบาทถว้น)

รวมเป็นเงิน ๖๕,๘๐๐.๐๐
ภาษมีลูคา่เพิม่ (ร̂ , to (5) £ท. o  o

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๗๐,๕๑๓.๐๐

การซ้ือ อยู่ภายได้เง่ือนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบส่ังซ้ือ
1 • ' ~ นุ่ ^  5 .ff. fcdiw๒. ครบกำหนดส่งมอบวันท ...............SL„. ,...7.!:.:.....„.„! ............
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวบสทิธ้ิคำปรับกรณสงิมอบเกิบกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันใบอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่ิงของ 

ท่ียังไมใต้รับมอบ
๖. สำนราชการสงวนสิทธ๋ึท่ีจะไมรับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้าน้ีบมืลักษผะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ใบใบส่ังซ้ือ กรผนีี ้

ผู้ขายจะต้องตำเนนิการฟสิย่บใหม่ใหถู้กต้องตามใบส่ังซือ้ทุกประการ
๗. การประเมืบผลการปฎินติังาบของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฎินัติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพิอ่นำมาประเมบืผลการปฏิบตังิาบของผู้ประกอบการ



๒

หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสตมปั1ห้เบีบไปตามประมวลกฎหมายรับฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๖.ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๑๐๗๓๒๕๕๑๖ ซื้อวัสดุยาบพาหนะและ,ขบส่ง จำบวบ ๑ รายการ สำหรับซ่อม

บำรุง รถแบ็คโฮลล์ ยึ๋ห้อ Kom atsu หมายเลขทะเบียน ตค - ๓๔๒ สำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

!

BANGKOK 
.KOMATSU 
[SALES

I 356, 356/1 «7 ศ.ชุ่โพต้อ.ป้องต้าพูบร.ลาพูน 
โทร. 052-030-147 น1?ฬ. 052-030-247

ลงซ้ือ..... ................  .............. ....ผู้ส่ังซ้ือ
( บายวขิยั บุญ,อุดมพร )

รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฎิบีตราขการแทบ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วบั ท ี่................... fe. ( บ ี.้ . to (บพ. 

ลง'ซ้ือ..?โ ^ ^ ^ . . . ^ ................. ผู้รับใบส่ังซ้ือ
^ ท ^ ‘ก^ ๅ£>. )
ร!ร V tyfavttM  3SVH

วับท่ี

ลงซอ...............1:....................... ................พยาบ
(บายพทิกัษ ์อ่อนน้อม)

c £ลงซือ้.......................... .............................พยาบ
(จ่าสิบโทธีติพงศ์ มลคำ)

เลขที่โครงการ ๖๔๑๐๗๓๒๕๕๑๖
เลขคุมลัณนุ)า ๖๔๑๑๑๔๑๘๓๒๖๒



รงคการบ?m รส่วนจังหวัคส่-เip
ใบส่ังซ้ือ

ผู้‘บาย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอบค์เซอร์วิส
ทีอ่ยู่ เลขท่ี ๔๒/๖ ซอย๔ ถนนสนามกิหา
ตำบลในเมือง อำ๓ อเมืองสำพูน จังหวัดสำพูน (ะ®)00๐
โทรสัพท ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔
เลขประจำตวัผูเ้สยีภา,ร ๑๔๐๐๒๐๐๑๓๒๕๒๔

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี i ^
วันท่ี  h  ๔.. พ ,ย -  ๙ พ
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน
ท่ีอยู่ ๑๒๔ หมู่ท่ี ๑๔ ตำบลป่าลัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด
สำพูน
โทรศัพท์ ๐-๔๓๔๘-๗๒๖๐

ตามท่ี ร้าน เอเด ออโต้พาร์ทแอนค์เซอร์วิส ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน ซ๋ึงได้รับราคาและตกลงซ้ือ 
ตามรายการตังต่อไปน้ี

ลำตับ รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำนวนเงนิ 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จำนวน ๔ รายการ สำหรับซ่อมบำรุง รถเทลเลอร์ 
ย๋ัห้อ Hino หมายเลขทะเบยีน ๘๐ - ๖๔๗๘,๘๐ - 
๖๔๗๙ ลำพูน รายละเอียดตามใบเสนอราคาแบบ 
ทา้ยนี้

๑ งาน ๙,๘๗๒.๔๐

๘,๙๗๒.๔๐

รวมเบีบเงิน ๙,๓๒๐.๐๐
ภาษมีลูคา่เพิม่ ๖๕๒.๔๐

(เถา้พบัเถา้รอ้ยเจด็สบิสองบาทลีส่บิสตางค)์ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๙,๙๗๒.๔๐

การซ้ือ อยู่ภายใต้นอนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วับ นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบส่ังซ้ือ
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันท่ี ... ............ ..............................................
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกบั -
๔. สงวนสิทซ้ีค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคดิค่าปรับเปน็รายวันใบอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่ิงของ 

ท่ียังไมใด้รับมอบ
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าน้ีบมืลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ใบใบส่ังซ้ือ กรณน้ีี 

ผู้ขายจะต้องตำเนบิการเปล่ียนใหม่ให้ถูกต้องตามใบส่ังซ้ือทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฎิบติ้งาบของผู้ประกอบการ หนว่ยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฎินัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สญัญา 

เพ่ิอนำมาประเมนิผลการปฎบิติ้งาบของผู้ประกอบการ /



๒#ไ

ห มายเห ต ุ:
๑. การติดอากรแสตมป๋ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒.ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนิ้อ้างอิงตามเลขทีเครงการ ๖๔®๐๗๓๒๔๗๐๗ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขบส่ง จำนวน ๔ รายการ สำหรับข่อม

บำรุง รถเทลเลอร์ ยี่ห้อ Hino หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๔๗๘,๘๐ - ๖๔๗๙ สำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงiซอ. ผู้ส่ังซ้ือ
( นายวขิยั บุญอุดมพร )

รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฎิบ้ตราชการแทบ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน
M i t o ^ . . . . น พ .

Ml......... 2 5 พ.ย. 2564

(นายพทิกัษ ์ อ่อนน้อม)

(จ่าสิบโทธีติพงศ์ มลูคำ)
พยาน

เลขทีโครงการ ๖๔๑๐๗๓๒๔๗๐๗
เลขคุมสญ)ฌา ๖๔๑๑๑๔๑๘๓๔๑๓



องค์การบf m รส,วนจ้งหวัคลำพูน

ใบส่ังซ้ือ

ผูข้าย ร้าบ เอเค ออ'โต้'พาร์ทแอ’นด์เซอร์วิส
ทีอยู่ เลขที ๕๒/๖ ซอย๕ ถนนสนามกิ'พา
ตำบลใบเมือง อำเภอเมืองสำพนู จังหวัดสำพูน ๕๑๐0 ๐
โทรศัพท์ ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔
เลขประจำตวัผูเ้ลยภา'ร ๑๔๐๐๒๐๐๑๓๒๕๒๔

ใบส่ัง'ซ้ือเลขที <ไ9^
ว นั ท .ี...
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน
ทอียู่ ๑๒๕ หมู,ที ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองสำพนู จังหวัด
สำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามที ร้าน เอเด ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วิส ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน ซ้ืงได้รับราคาและตกลงซ้ือ 
ตามรายการดังต่อไปบ้ี

สำตับ รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำนวนเงนิ 

(บาท)
<5) บริการการบำรุงรักบาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยาบพาหนะและขนส่ง 
จำนวน ๗ รายการ สำหรับซ่อมบำรุง เคร่ืองขุด 
เจาะบอ่บาดาล ย่ีห้อ Boum edrill THD ๓๕๐ 
รหัสครุภัณฑ์ ๐๘๐-๕๗-๐๐๐๑ รายละเอยีดตามใบ 
เสนอราคาแบบทา้ยบี้

(ร) งาน ๓๒,๓๓๔.๐๐

๓๒,๓๓๔.๐๐

(สามหมี'บสองพนัสามร้อยสามสิบสิบ่าทถัวบ)

รวมเป็นเงิน ๓๐,๒๑๘.๖๘
ภาบมีลูค่าเพิม่ k), (ร)(ร)<£. CTHS)

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๓๒,๓๓๔.£๐

การซ้ือ อยู่ภายใต้เ'งอบไขต่อไปบ้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วับ นับถัดจากวับทีผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบส่ังซ้ือ
๒. ครบกำหนดส่งมอบวับที .................. ...........................................
๓. สถานทีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกับ -
๕. สงวนสิทธค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคดิค่าปรับเปน็รายวับใบอัตราร้อยละ ©.๒๐ ของราคาส่ิงของ 

ทียังไมได้รับมอบ
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธ้ิทีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าบ้ีบมืสัก'ษฌะไม่ตรงตามรายการทีระบุไว้ใบใบส่ังซ้ือ กรณบ้ีี 

ผู้ขายจะต้องตำเนิบการเปส่ิยบใหม่ไห้ถูกต้องตามใบส่ังซ้ือทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฎินติังานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฎินติังาบแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพิอ่นำมาประเมนิผลการปฎนิติังาบของผู้ประกอบการ ■ . . ม .



b

หมายเหด :
๑. การติดอากรแสตมป็ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรับฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซอมีผลตามกฎหมาย
๒.ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนิ้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๑๐๗๓๒๕:๗๙๔ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขบส่ง จำนวน ๗ รายการ สำหรับซ่อม

บำรุง เคริ’องขุดเจาะบ่อบาดาล ยี่ห้อ Bournedrill THD ๓๔๐ รหัสครุภัณฟ้ ๐๘๐-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

,  5*  A ,ลงขอ.........................ะ '.. '. z Z .....................ผู้สง'ซอ
( นาย่วชิยั บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฎิบ้ตราซการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วบั ท ี่............... ใ อ ๔..J .บ ,...ฬ พ ...........

ลงซ้ือ.. ผู้รับใบส่ังซ้ือ

4 £U m
2 5 พ.ย. 2564

ลงขอ.............. ......................................... พยาน
(นายพทิกัษ ์อ่อนน้อม)

4, C3 .ลงขอ........................................................พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงค์ มลูคำ)

เลขทีโครงการ ๖๔๑๐๗๓๒๔๗๙๔

เลขคุมสนุ)นุ)า ๖๔๑๑๑๔๑๘๓๔๔๙



ใบส่ังซ้ือ
องคการบริหารส*วนจังหจัคลำ^

ผู้ขาย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วิส
ท่ีอยู่ เลขท่ี ๕!ร /๖ ซอย๕ ถนนสนามก็'พา
ตำบลในเมือ'ง อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพูน ๕ ๑000
โทรศัพท์ 0๙๓๓0๓๓๘๓๔
เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษ ี ๑๕00๒00๑๓๒๕๒๔

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
1- ^ .....h  i  พ .;! . 'ฟ น

ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ยู่ ๑๖๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าลัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ 0-๕๓๕๘-๗๒๖0

ตามท่ี ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนดเซอร์วิส ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ๋ึงได้รับราคาและตกลงซ้ือ 
ตามรายการตังต่อไปน้ี

ลำดับ รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำนวนเงนิ 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จำนวน ๑ รายการ สำหรับซ่อมบำรุง รถแบ็คโฮลล์ 
ย่ํห้อ Hyundai หมายเลขทะเบยีน ตค - ๔๒๑ 
ลำพูน รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแนบทา้ยนี้

๑ งาน <9>,<D (5^0.00

๑,๖๔0.00

(หนึง่พนัหกร้อยลีส่บิบาทถว้น)

รวมเป็นเงิน ๑,๕๓๒.๗๑
ภาษมีลูคา่เพืม่ ๑0๗.๒๙

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๑1๖๔ 0.00

การซ้ือ อยู่ภายใต้เงอบไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓0 วับ นับถัดจากวับท่ีผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบส่ังซ้ือ
๒. ครบกำหนดส่งมอบวับท่ี ............. . . . ^ . * . ........................
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธ้ิค่าปรับกรณีส่งมอบเก็บกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันใบอัตราร้อยละ 0.๒๐ ของราคาสิง่ของ 

ท่ียังไม่ได้รับมอบ
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าน้ีบมืลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในใบส่ังซ้ือ กรณน้ีี 

ผู้ขายจะต้องตำเนบิการเปล่ียนใหม่ให้ถูกต้องตามใบส่ังซ้ือทุกประการ
๗. การประเมืบผลการปฎิบต้งิาบของผูป้ระกอบการ หนว่ยงานของรัฐสามารถนำผลการปฎิบ้ติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพ่ือนำมาประเมนิผลการปฎบิติ้งาบของผู้ประกอบการ



๒

หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสตมบีให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรับฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒.ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างรงตามเลขที่โครงการ ๖๔๑๐๗๓๒๕๘๘(1 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขบส่ง จ้านวน ๑ รายการ สำหรับซ่อม

บำรุง รถแบ็ค่โ0ลล์ ยั๋ห้อ Hyundai หมายเลขทะเบียน ตค - ๔๒๑ ลำพูน โดยวิธีเรพาะเจาะจง

ลงซ้ือ ผู้ส่ังซ้ือ
( นายวิชยั บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติราซการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- - ,17 t  £  M .  W W

ผ เ ......2.5พ,ย..2564......

ลงซ้ือ

(บายพทิกัษ ์อ่อนน้อม)

.*............... พยาน
(จ่าสิบโทธิติพงศ์ มลูคำ)

เลขที่โครงการ ๖๔๑๐๗๓๒๕๘๘๔
เลขคุมสลุ)ลุ)า ๖๔๑๑๑๔๑๘๓๖๗๔



ผู้8ม่าย ร้าน เอเค ออใต้พาร์ทแอบค์เซอร์วิส
ท่ีอยู่ เลขท่ี ๕๒/๖ ซอย๕ ถนนสนามกึ’พา
ตำบลใบเรอง อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔
เลขประจำตวผเูสยภาษ ๑๕๐๐๒๐๐๑๓๒๕๒๔

ใบส่ังซ้ือ
องคการบรห ารส ่วน จังหจัคลํ'พุ['น

ใบส่ังช้ือเลขท่ี .
V J  V) {ริ!วัน ท ....... .........
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ท่ีอยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าลัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ©-๕๓๕๙-๗๒๖๐

'พ.,ย'.' \รน-

ตามท่ี ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอบค์เซอร์วิส ไต้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ช้ืงไต้รับราคาและตกลงช้ือ 
ตามรายการดังต่อไป่น้ี

ลำดบั รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำบวบเงนิ 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยาบพาหนะและขนส่ง 
จำบวบ ๑ รายการ สำหรับซ่อมบำรุง รถซ่อมบำรงุ 
เอบกประสงค์ ย'ห้อ Hino หมายเลขทะเบยีน ๘๐ - 
๘๓๘๔ ลำพูน รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแบบ 
ทา้ยนี้

๑ งาน ๓,๐๐๐.๐๐

๓ ,000.00

(สามพบับาทถวับ)

รวมเบ็เนเงิน ๒1๘๐๓.๗๔
ภาษมีลูคา่เพิม่ ๑๙๖.๒๖

รวมเป็นเงิน'ท้ังส้ิน ๓,๐๐๐.๐๐

การช้ือ อยู่ภายใต้เง๋ึอบไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวับท่ีผู้รับจ้างไต้รับผู้ขายไต้รับใบส่ังช้ือ
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันท่ี ........... k .^ . . . .5i : . . . . ^ . ...............
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทซ้ีค่า'ปรับกรณส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเบ็เนรายวันในอัตราร้อยละ 0.๒๐ ของราคาส่ิงของ 

ท่ียังไม่ไต้รับมอบ
๖. สวบราขการสงวนสิทธ้ิท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าน้ีบมืสักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ใบใบส่ังช้ือ กรณีน้ี 

ผู้ขายจะต้องดำเนิบการเปส่ิยบใหม่ไห้ถูกต้องตามใบส่ังช้ือทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฎิบติีงาบของผู้ประกอบการ หนว่ยงานของรัฐสามารถนำผลการปฎิบ้ติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สญัญา 

เพ่ิอนำมาประเมนิผลการปฎบิติ้งาบของผู้ประกอบการ



Id

ลงซ้ือ  ............... .................................  ...... ผู้ส่ังซ้ือ
( นายวิชยั บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฎิบ้ตราขการแทบ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วบั ท .ี................ ร!.........................................

หมายเหดุ :
๑. การติดอากรแสตมปัIห้เป็บไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใ■ บส่ังซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒.ในสั่งซื้อสั่งจ้างบี้อ้างรงตามเลขทีโครงการ ๖๔๑๐๗๓๒๔๙๒๗ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ส์าหรันซ่อม

บำรุง รถซ่อมบำรงุเอบกประสงค์ ยํ่ห้อ Hino หมายเลขทะเนยน ๘๐ - ๘๓๘๔ ลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(บายพทิกัษ ์อ่อนน้อม)

(จ่าสินโทธีติพงค์ มูลคำ)

เลขทีโครงการ ๖๔๑๐๗๓๒๔๙๒๗
เลขคุมลณูถบา ๖๔๑๑๑๔๑๘๔๐๗๒



องค์การบริหารส,วนจังหวัดลำพูน
ใบส่ังซ้ือ

ผู้ขาย บริษัท สห?!ายเหนือหล่อยาง จำกัค 
ท่ีอยู่ เลขท่ี ๑๐๘ หมู่ ๒
ตำบลปาลัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพูน <£■ ๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐<£๓<£๒!£๑๑๑
เลขประจำตวัผูเ้ลยีภาษ ั ๐<£๑<£<£๖๓๐๐๐๖๓๕

ใบส่ังช้ือเลขท่ี
i i W mวันท่ี

ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ท่ีอยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าลัก อำเภอเมืองลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามท่ี บริษัท สหสายเหนือหล่อยาง จำกดั ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ช้ืงได้รับราคาและตกลงช้ือ 
ตามรายการตังต่อไปน้ี

ลำดับ รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำบวบเงนิ 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จำนวน ๑ รายการ สำหรับซ่อมบำรุง รถซ่อมบำรงุ 
เอนกประสงค์ ย่ีห้อ Hino หมายเลขทะเบยีน ๘๐ - 
๘๓๘๔ ลำพบ รายละเอียดตามใบเสนอราคาแนบ7 i  'ท้ายนื

๑ งาน ๑๒,๒๐๐.๐๐

๑๒,๒๐๐.๐๐

(หนีง้หมืน่สองพนัสองร้อยบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน (ริ) ร) 1 (slo (ร). GpGtI
ภาษมีลูคา่เพิม่ ๗๙๘.๑๓

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๑๒,๒๐๐.๐๐
_____________________ ๔'

การช้ือ อยู่ภาย'ได้เงอน'ไขต่อ'ไป,น้ี
๑. กาหบดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวับท่ีผ้รับจ้างได้รับผ้ขายได้รับใบส่ังช้ือ

. ' 1%- '  Is £  5]R . fe fw  *๒. ครบกาหบดสง่มอบวบัทิ....................................โ........... . .. * ...........
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนลีทธ้ีค่า'ปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเปน็รายวับในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่ิงของ 

ท่ียังไมใด้รันมอบ
๖. ส่วนราชการสงวนลีทธ้ีท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าลีนค้าน้ีนมีลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในใบส่ังช้ือ กรณน้ีี 

ผู้ขายจะต้องตำเนบืการเปส่ิยนใหม่ใหถู้กต้องตามใบส่ังช้ือทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฎินติังาบของผู้ประกอบการ หนว่ยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฎินัติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 

เทีอ่นำมาประเมินผลการปฎินติังาบของผู้ประกอบการ



หมายเหตุ ะ
๑. การติดอากรแสตมบัให้เปีนไปตามประมวลกฎหมายรับฎากร หากต้องการไหท่บสั่ง!อมีผลตามกฎหมาย
๒.ใบสั่ง!อสั่งจ้างนิ้อ้างรงตามเลขที่โครงการ ๖๔๑ o  ๗๓๒๕๙๔๙ ! อวัสดุยาบพาหนะและซบส่ง จำบวน ๑ รายการ สำหรับซ่อม

บำรุง รกซ่อมบำรงุเอนกประสงค์ ยี่ห้อ Hino หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๓๘๔ ลำพูน โดยวิธเฉพาะเจาะจง

ลง!อ....................... ท่โ.................................ผูส้ัง่!อ
( บายวิชยั บุญอุดมพร )

รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติราขการแทบ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำ!
วันท่ี

ลง!อ
(....นา31*01 .35^ 3ท.?!ร

กรรมการยูพการ
วันท่ี

ลงช่ือ c i พยาน
(จ่าสิบโทธิติพงศ์ มลคำ)

เลขที่โครงการ ๖๔๑๐๗๓๒๔๙๔๙
เลขคุมสัญญา ๖๔๑๑๑๔๑๘๔๑๖๒



ใบส่ังซ้ือ
องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดส ่าพ ุน

ผู้ฃาย บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลล์ จำกัด
ท่ีอยู่ เลขท่ี ๒๘/๙ หมู่ ๓ ทบบบางนา-ตราด กม.๒๓
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๗๐
โทรศัพท์ ๐-๒๖๖๓-๒๖๖๖
เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษ ี ๐๑๑๕๕๕๕๐๐๖๐๐๓

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี V
วันท่ี A I M  t i b i
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ท่ีอยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าลัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามท่ี บริษัท บางกอก'โคมัดสุเซลล์ จำกดั ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ฃ่ีงได้รับราคาและตกลงซ้ือ ตาม
รายการตังต่อไปน้ี

ลำดับ รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขบล่ง 
จำบวบ ๒ รายการ ลำหรับซ่อมบำรุง รถแบ็ค่โฮลล์ 
ย่ีห้อ Komatsu หมายเลขทะเปยีบ ตค - ๑๘๕๘ 
ลำพูน รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแนบทา้ยนี้

๑ งาน ๒,๓๑๑.๒๐

๒,๓๑๑.๒๐

รวมเป็นเงิน ๒1๑๖๐.๐๐
ภาษมีลูคา่เพืม่ (ร) (£ (9).te)o

(สองพนัลามรอ้ยสบิเอด็บาทย่ีสบิสตางค)์ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๒,๓๑๑.๒๐

การซ้ือ อยู่ภายใต้เง๋ึอบไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วัน นับลัดจากวับท่ีผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบส่ังซ้ือ
๒. ครบกำหนดสง่มอบวับที่........... .^ ..^ ...™ ?.’....]!!?^................
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประลับ -
๕. สงวนสิทธ้ีค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคดิค่าปรับเปน็รายวันใบอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่ิงของ 

ท่ียังไมใด้รับมอบ
๖. ส่วนราขการสงวนสีทธ้ีท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าน้ีบมืลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในโบส่ังซ้ือ กรณน้ีี 

ผู้ขายจะต้องตำเนิบการเปส่ิยบใหมให้ถูกต้องตามใบส่ังซ้ือทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฎิบ้ตงาบของผู้ประกอบการ หนว่ยงาบของรัฐสามารถน่าผลการปฎินัติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพือ่น่ามาประเมนิผลการปฎบ้ิติงาบของผู้ประกอบการ



ห ม ายเห ต ุ:
๑. การตํดอากรแสตมข่n ห้เข็เบไปตามประมวลกฎหมายรับฎากร หากต้องการ'ให้ใบสัพอมีผลตามกฎหมาย
๒.ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบี้อ้างอิงตามเลขทีโครงการ ๖๔๑๐๗๒๙๘๗๐๕ ซื้อวัสดุยาบพาห'นะและขบส่ง จำบวบ ๒ รายการ สำหรับซ่อม

บำรุง รถแบ็ค่โอลส์ ยั๋ห้อ Komatsu หมายเลขทะเบิยบ ตค - ๑๘๕๘ ลำพูบ โดยวิธีเอพาะเจาะจง

1

BANGKOK 1 KOMATSU
(sales

356, 356/1 น .ไ  โพรํ̂ ).ฟ้องรำmj ร.รำพูน 
โพ. 052-030-147 นฟํกi  052-030-247

ลงซ้ือ..............................................................ผู้ส่ังซ้ือ
( บายวขิยั บุญอุดมพร )

รองบายกองค์การบริหารส่วบจังหวัด 
ปฎิบ้ตราซการแทบ

บายกองค์การบริหารส่วบจังหวัดลำพูบ 
วับที .............. I?...®*....(!!$.1...พ|)1รโ............

ลงซ้ือ
น *)'i ร ุ่ๆ ร  ^ า¥  
2 $  'ฬ jื& m o i' 2 S W

.ผูรั้บใบส่ังซ้ือ

a .ลงซือ้.......................... ^ * ? ...............พยาบ
(จ่าสิบโทธีติพงค์ มูลคำ)

เลขที่โครงการ ๖๔๑๐๗๒๙๘๗๐๕
เลขคุมสั£ฃญ)า ๖๔๑๑๑๔๑๘๑๘๓๖



ใบสั่งจ้าง
องทการบริหารส,Tนจังหวดสัท5ใ»*

ไ•ร

ผู้รับจ้าง ร้าบ ลำปางเชอร์ริส
ทีอยู่ เลขที ๑๐๙/๑ หมู่ ๑๓
ตำบลปงยางคก อำเภอหา้งฉัตร จังหวัดลำปาง ๕๒๑๙๐
โทรสัพท ๐๙๐๘๙๕๙๖๒๒
เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษ ี ๓๔๗๐๑๐๐๕๐๘๓๘๔

ใบส่ังจ้างเลขที ( 3  
วับที ^ i
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ทีอยู่ ๑๒๕ หมู่ที ๑๕ ตำบลปาสัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด 
ลำพูน
โทรศัพท ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามที ร้าน ลำปางเชอร์ริส ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ช๋ึงได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการตังต่อ
ไปนี้

ลำตับ รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำนวนเงนิ 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยานพาหนะและ 
ใ!บส่ง รถบดล้อเหล็ก ย่ีห้อ Sakai หมายเลข 
ทะเบียน ถข - ๓๒ ลำพูน จำนวน ๑ รายการ ราย 
ละเอยีดตามใบเสนอราคาแนบทา้ยนี้

๑ งาน ๒๕,๐๐๐.๐๐

๒๕,๐๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐.๐๐
ภาษมีลูคา่เพม ๐.๐๐

(สองหมืน่หา้พนับาทถว้น) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๒๕,๐๐๐.๐๐

การส่ังจ้าง อยู่ภายได้นอนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วัน นับถัดจากวันุทีผ้รันจ้างได้รับฺใบส่ังจ้าง' โ  r  ' 1.โ J tel i *  iicbc๒. ครบกำหนดสง่มอบวนัทิ.................  ..โ........

๓. สถานทีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธ้ีค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเปน็รายวันใบอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราซการสงวนสิทธ้ิทีจะไมนับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้าน้ันมืลักษณะไม่ตรงตามรายการทีระบุไว้ใบใบส่ังจ้าง กรณีน้ี 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปส่ัยนใหม่ใหถู้กต้องตามใบส่ังจ้างทุกประการ
๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางาบท้ังหมดหริอแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอกทอดหน้ีง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนทีได้รับ 

อนญุาตเป็นหนังสอีจากผู้ว่าจ้างแล้ว การทีผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนตังกล่าวน้ันไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพน้ 
จากความรับผิดหริอพนัธะหนา้ทีและผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดใบความผิดและความประมาทเสิบเล่อของผู้รับจ้างช่วง หริอของ 
ตัวแทนหริอลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ กรณผู้ีรับจ้างไปจ้างช่วงงาบแต่บางส่วนโดยฝ่าผินความในวรรคหนีง้ ผู้รับจ้างต้องชำระ 
ค่าปรับใหแ้ก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำบวบเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ทีจ้างช่วง ท้ังน้ีไม่ตัดสทิธิผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิกสัญญา



๑. การติดอากรแสดมา!)ให้เบีบไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้างมืผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังจ้างส่ังจ้างบ้ีอ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖๔๑๐๗๓๐๓๙๐๕: จ้างซ่อมบำรุงยาบพาหบะและขบส่ง รถบดล้อเหล็ก ยห้อ Sakai 

หมายเลขทะเบยีน ถข - ๓๒ ลำพูบ จำบวบ ๑ รายการ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถน่าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จดามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา
เฟ้อน่ามาประเมิบผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการ
หมายเหพ :

ลงซ๋ึอ................... 3̂.เ̂ !!̂ .......... ผู้ส่ังจ้าง
( บายวิชยั บญุอดุมพร)

รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติราชการแทบ

บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน

ไ 1....... r /  ...._

วับท่ี I m .  0 8 1 -2 8 9 0 § 1 7 เ 0 9 ^ 5 9 6 2 22 5 พ.ย. 2564
8, r e c to rลงขอ....................................โ.................. พยาน

(บายพทิกัษ ์อ่อนน้อม)

« c l ,ลงซอ........................«-๔^โ...โ................... พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงศ์ มลูคำ)

เลขที่โครงการ ๖๔๑๐๗๓๐๓๙๐๔
เลขคุมสัญ1ซูา ๖๔๑๑๑๔๑๘๑๘๖๖



V

ใบสั่งจ้าง
องคการบ'ริใทรส,วน^'หวัคลำา!{น

ผู้รับจ้าง บริใ?ท เพฟไลบ์ (ประเทศไทย) จำกดั 
ท่ีอยู่ เลขท่ึ £๐/®๐ หมู่ ๔
ตำบลระแหง อำ๓ อลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมราบี ๑๒๑๔๐
โทรศัพท์ ๐๙๔๙๘๙๔๓๘๘
เลขประจำตวัผูเ้ลยีภา,ร ๐๑๓๔๔๔๘๐๒๑๑๖๐

ใบส่ังจ้างเลขท่ี
M l ... J u L f t R  w w  r »
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ท่ีอยู่ ๑๒๔ หมู่ท่ี ๑๔ ตำบลป่าลัก อำแกอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ตามท่ี บ'ริใ?'ท เพฟไลน์ (ประเทศไทย) จำกดั ไดเ้ลนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ๋ึงได้รับราคาและตกลงจ้าง 
ตามรายการตังต่อไปน้ี

ลำดบั รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำบวบเงนิ 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยาบพาหนะและ 
ขนส่ง รถซ่อมบำรุงผิวทาง ย่ีห้อ Hino หมายเลข 
ทะเบียน ๘๑ - ๑๔๙๒ ลำพูน จำนวน ๑ 
รายการ รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแนบหา้ยนี้

๑ งาน ๒๔,๐๐๐.๐๐

๒๔,๐๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๒๓,๓๖๔.๔๙
ภาษมลูคา่เพม ๑,๖๓๕.๔๑

(สองหนีน้หา้พนับาทถ้วน) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๒๔,๐๐๐.๐๐

การส่ังจ้าง อยูภ่าย,ใตเ้'งอน'ไขต่อ'ไป่น้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับกัดจากวันท่ีผู้รับจ้างได้รับใบส่ังจ้าง
๒. ครบกำหนดส่งมอบวับท่ี .................. ...........................................
๓. สกาบท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๔. สงวนสิทร้ี'ค่า'ปรับกรกํ3ส่งมอบเกินกำหนด โดยคดิค่าปรับเปน็รายวันใบอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราขการสงวนลีทธ้ีท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าลีบค้าน้ีบมืลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ไนใบส่ังจ้าง กรณน้ีี 

ผู้รับจ้างจะต้องตำเนิบการเปล่ียนใหม่ใหถู้กต้องตามใบส่ังจ้างทุกประการ 
๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางาบท้ังหมดหริอแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอกทอดหน้ีง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนท่ีได้รับ 

อนญุาตเปน็หนงัลอีจากผู้ว่าจ้างแล้ว การทีผู้่ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงาบแต่บางส่วนดังกล่าวบ้ันไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพน้ 
จากความรับผิดหริอพนัธะหนา้ท่ีและผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดใบความผิดและความประมาทเลีบเล่อของผู้รับจ้างช่วง หริอของ 
ตัวแทบหริอลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงบ้ันทุกประการ กรณผู้ีรับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าผินความใบวรรคหน้ีง ผู้รับจ้างต้องขำระ 
ค่าปรับใหแ้ก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินใบอัตราร้อยละ ๑๐ (ลีบ) ของวงเงินของงาน ท่ีจ้างช่วง ทัง้นีไ้ม่ตัดลีทธิผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิกสัญญา



๑. การติดอากรแสตมปให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรับฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้างมิผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังจ้างส่ังจ้างน้ิอ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖๔๑๐๗๓๐๔๓๐๐ จ้างข่อมบำรุงยานพาหนะและขบส่ง รถข่อมบำรุงผิวทาง ย๋ัห้อ 

Hino หมายเลขทะเบยีน ๘๑ - ๑๔๙๒ ลำพูน จำนวน ๑ รายการ โดยวธิเีรพาะเจาะจง

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐลามารถน่าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู,สัญญา
เพีอนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
หมายเหตุ :

ลงซอ........................ -r '.y .z :....................... ผู้สัง'จ้าง
( นายริฃยั บญุอดุมพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติราซการแทบ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน
วับท่ี b i น).ย.

พ ^
PAVELINE (THAII AND) Co .Ud

m m & R

ลงชือ่....?............ 1̂ .  ................. ^....ผูร้บัใบสัง่จา้ง
น . รรๆ«  e \ ว

วันท่ี...........2..9...WM .2564

ลงขอิ........ ...............................................พยาน
(นายพทิกัษ ์ อ่อนน้อม)

ลงช่ือ d
(จ่าสิบโทฃิติพงศ์ มูลคำ)

พยาน

|®๏๏|บไห ๕ ®๏๏ 1 Iรร®® I
เลขที่โครงการ ๖๔๑๐๗๓๐๔๓๐๐
เลขคุมล!บฌา ๖๔๑®๑๔๑๘๒๑๑๒



/
องัค์การบรํหารส,วนจังหวัดลำหุ■ พ

ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง โรงกลิงสุวิทย์การข่าง
ทีอยู่ เลขที ๑!£>๕ หมู่ ๑๕
ตำบลป่าลัก อำเภอเมอืงลำพบู จังหวัดลำพูน ๕๑00๐
โทรศัพท์ ๐๘๑๙๖๐๐๒๗๙
เลขประอำตวัผเูสยิภาษ ๓๑๐๑๕๐๐๗๔๕๓๕๒

ใบส่ังจ้างเลขที 
วันที ....
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทอียู่ ๑๒๕ หมู่ที ๑๕ ตำบลป้าลัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ©-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามที โรงกลิงสุวิทย์การช่าง ได้เลนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ๋ึงไต้รับราคาและตกลงจ้าง ดามรายการตงั
ต่อไป่บ้ี

ลำดับ รายการ จำบวบ หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
อำบวนเงิน 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและช่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยาบพาหนะและ 
ขบส่ง รถบดล้อเหล็ก ย่ีห้อ Volvo หมายเลข 
ทะเบยน ถข - ๕๐ ลำพูน อำบวน ๔ รายการ ราย 
ละเอยีดตามใบเสนอราคาแนบทา้ยบี้

๑ งาน ๕,๗๒๐.๐๐

๕,๗๒๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๕,๗๒๐.๐๐
ภาษมลูคา่เพม ๐.๐๐

(หา้พนัเจด็รอ้ยยีส่บิบาทถว้น) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๕,๗๒๐.๐๐

การส่ังจ้าง อยู่ภายใด้เ'งอนไขต่อไปบ้ี
๑ . กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วับ นบัถัดจากวับทผี้รับจ้างไต้รับใบส่ังจ้าง
๒. ครบกำหนดส่งมอบวับที ............... ..............................................
๓. สถานทีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธ้ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคดิค่าปรับเปน็รายวับในอัตราร้อยละ 0 .๑ 0 ของราคางาบจา้ง 

แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธ่ํทีจะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้าน้ันมืลักษณะไม่ตรงตามรายการทีระบุไว้ในใบส่ังจ้าง กรณบ้ีี 

ผู้รับจ้างจะต้องตำเนิบการเปล่ียนใหม่ใหถู้กต้องตามใบส่ังจ้างทุกประการ 
๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางาบท้ังหมดหริอแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอกทอดหบ้ีง เว้นแต่การจ้างช่วงงาบแต่บางส่วนทีไต้รับ 

อนญุาตเปน็หนงัสอิจากผู้ว่าจ้างแล้ว การทีผู้ว่าจ้างไต้อนญุาตใหจ้้างช่วงงาบแต่บางสว่นตังกล่าวบ้ีน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหริอพนัธะหนา้ทแีละผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดใบความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างชว่ง หริอของ 
ตัวแทบหริอลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ กรณผู้ีรับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าป็นความในวรรคหบ้ีง ผูรั้บจ้างต้องขำระ 
ค่าปรับใหแ้ก่ผู้ว่าจ้างเปน็จำนวนเงินใบอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ทีจ้างช่วง ท้ังบ้ีไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



b

๑. การติดอากรแสตมบัให้เบีบไปตามประมวลกฎหมายรับฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้างมีผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังจ้างส่ังจ้างบ้ีอ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖๔๑๐๗๓๐๔๔๒๐ จ้างข่อมบำรุงยาบพาหนะและขบล่ง รถบดล้อเหล็ก ยห้อ 

Volvo หมายเลขทะเบยีน ถข - ๔๐ ลำพูน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

๘. การประเมีนผลการปฎิบีติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา
เที่อนำมาประเมีบผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
หมายเหตุ ะ

( นาย'วิขัย บุญอุดมพร )
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปฏิบ้ติราชการแทบ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

(บายพทัิกบ์ อ่อนน้อม)

(จ่าสิบโทธีติพงศ์ มูลคำ)

เลขที่โครงการ ๖๔๑๐๗๓๐๔๔๒๐
เลขคุมสเyruา ๖๔๑๑๑๔๑๘๒๓๑๑



ใบสั่งจ้าง

V
องค์การบรํหารส่วนจังหวัดสำพน

ผู้รับจ้าง โรงกลึงสุวิทย์การช่าง
ท่ีอยู่ เลขท่ี ๑๒๕ หมู่ ๑๕
ตาบลป่าสัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพูน ๕๑00๐
โทรศัพท์ ๐๘®๙๖00๒๗๙
เลขประจำตวัผูเ้ลยึภาษ ี ๓๑๐๑๕๐๐๗๙๕๓๕๒

V. ■- *.
ตามท่ี โรงกลึงสุริทย'การช่าง ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ีงไต้รัชราคาและตกลงจ้าง ตามรายการตงั

ต่อไปน้ี

ลำดับ รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำนวนเงนิ 

(บาท)
(ร) บริการการบำรุงรักษาและช่อมแขม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยานพาหนะและ 
ขนส่ง ชุดปีมดูดโคลน เป็นส่วนควบรถบรรทุก ย่ีห้อ 
Hino หมายเลขทะเษยีน ๘๑ - ๑๐๒๓ ลำพูน 
จำบวบ ๒ รายการ รายละเอยีดตามใบเสนอราคา 
แนบท้ายน้ี

๑ งาน (ร) 0ไ J ร̂ ๐๐ . o  o

๑๓,๔๐๐.๐๐

(หนีง้หมืน่สามพนัสีร้่อยบาทถว้น)

รวมเป็นเงิน ๑๓,๔๐๐.๐๐
ภาษมีลูคา่เพิม่ ๐.๐๐

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๑๓,๔๐๐.๐๐

ใบส่ังจ้างเลขท่ี
M l fc i m  W t f
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ทีอ่ยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด 
ลำพูน ' '
โทรศัพท์ ©-๕๓๕๙-๗๒๖๐

การส่ังจ้าง อยู่ภายใด้เ'งอนไขต่อไป่น้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วับ นับสัดจากวันท่ีผ้รับจ้างไต้รับใบส่ังจ้าง
๒. ครบกำหนดส่งมอบวับท่ี .................1?.™ ...™ ™ !....^.^.............
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับป่ระสับ -
๕. สงวนสิทธ้ีค่า,ปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเปน็รายวับใบอัตราร้อยละ ©.๑๐ ของราคางานจ้าง 

แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวับละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธ้ีท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฏวำสินค้าน้ันมืลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในใบส่ังจ้าง กรณ'น้ี 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปส่ียบใหม่ให้ถูกต้องตามใบส่ังจ้างทุกประการ 
๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางาบท้ังหมดหริอแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหบ๋ึง เว้นแต่การจ้างช่วงงาบแต่บางส่วนท่ีไต้รับ 

อนญุาตเป็นหนงัสอิจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างไต้อนญุาตใหจ้้างช่วงงาบแต่บางส่วนตังกล่าวนีบ้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหริอพนัธะหนา้ท่ีและผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หริอของ 
ตัวแทนหริอลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ กรณผู้ีรับจ้างไปจ้างช่วงงาบแต่บางส่วน โดยฝ่า!!!นความใบวรรคหน้ีง ผูรั้บจ้างต้องขำระ 
ค่าปรับใหแ้ก่ผู้ว่าจ้างเปน็จำนวนเงินใบอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ท่ีจ้างช่วง ท้ังน้ีไม่ตัดสทิธผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสญัญา



๑. การติดอากรแลตมป็ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้างมิผลตามกฎหมาย 
๖.ใบส่ังจ้างส่ังจ้างบ้ีอ้างองตามเลขฟ้โครงการ ๖๔๑๐๗๓0๔๐๔๐ จ้างข่อมบำรุงยาบพาหนะและขบส่ง ขุดป็มดูดโคลน เป็นส่วน 

ควบรทบรรทุก ย่ีห้อ Hino หมายเลขทะเบยีน ๘๑ - ๑๐๒๓ ลำพูน จำนวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

๘. การประเมินผลการปฎิบ้ติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐลามารถนำผลการปฎิบ้ติงานแล้วเลร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา
เฟ้อ'นามาประเมินผลการปฏิบ้ติงาบของผู้ประกอบการ
หมายเหตุ ะ

« 4 . .......... .........& ผู้ส่ังจ้าง

ลงขอ

( นายวิขยั บุญอุดมพร )
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปฎิบ้ติราขการแทน
บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

วันท่ี.....k.sL.lILO.... ^ พ . . _̂___ ,
*  อ ก ล อ ส จุ ท ย ก า ร *3า อ

137 มิ.8 พขุ่เาส่ัก, อ.*รอ* อ.อำทุน 5100G 
ะ ^ . . ^ 5841#,081-9600279

.< ^ r  ^ ^ . } } ^ } . โ..โ.) 3101500745352

.2 . .5 J I ! .. 256.4วันท่ี

ลงขอิ............ .........................Y ............. พยาน

ลงข๋ึอ

(บายพทิกัษ ์อ่อนน้อม)

a
(จ่าสิบโทธีติพงค์ มูลคำ)

พยาน

เลขที่โครงการ ๖๔๑๐๗๓๐๔๐๔๐
เลขคุมสน)เบา ๖๔๑๑๑๔๑๘๖๕๖๓



ผู้ขาย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วิส
ท่ีอยู่ เลขท่ี ๔๒/๖ ซอย๔ ถนนสนามโพา
ตำบลในเมือง อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพูน ๔๑๐๐๐
โทรศัพท ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔
เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษ ี ๑๔๐๐๒๐๐๑๓๒๔๒๔

องค์การบ!หารส่วนจิ'พว้ดลำพูน
ใบส่ังซ้ือ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
วันท่ี . . . , k . * . m  b U
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ท่ีอยู่ ๑๒๔หมูท่ ี๑่ ๔ ตำบลป่าสักอำ๓ อเมอืงลำพนูจังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ตามท่ี ร้าน เอเค ออ'โต้'พาร์ทแอบด์เซอร์วิส ไต้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ้ืงไต้รับราคาและตกลงซ้ือ 
ตามรายการตังต่อไป่น้ี

ลำดับ รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขนล่ง 
จำนวน ๑ รายการ ลำหรับซ่อมบำรุง รถขุดเจาะ 
บ่อบาดาล ย่ีห้อ Hino หมายเลขทะเบยีน ๘๑y  
๑๐๗๑ ลำพูน รายละเอียดตามใบเสนอราคาแบบ 
ทา้ยนี้

๑ งาน ๓,๔๐๐.๐๐

๓,๔๐๐.๐๐

(สามพบัหา้รอ้ยบาทถว้น)

รวมเป็นเงิน ๓,๒๗๑.๐๓
ภาษมีลูคา่เพม ๒๒๘.๘๗

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๓,๔๐๐.๐๐

การซ้ือ อยู่ภายใต้เ'งอนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดสง่มอบภายใบ๓๐ วับนับทัดจากวันท่ีผู้รับจ้างไต้รับผู้ขายไต้รับใบส่ังซ้ือ
๒. ครบกำหนดสง่มอบวบัที.่... ............kl.. . -  Js .............
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๔. สงวนสิทธ้ีค่าปรับกรณึส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเปน็รายวันใบอัตราร้อยละ 0.๒0 ของราคาส่ังของ 

ท่ียังไม่ไต้รับมอบ
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธ้ีท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าน้ีบมืลักษณะไม,ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ใบใบส่ังซ้ือ กรณีน้ี 

ผู้ขายจะต้องตำเนิบการเปส่ัยบใหม่ให้ถูกต้องตามใบส่ังซ้ือทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฏิบ้ติงาบของผู้ประกอบการ หนว่ยงานของรัฐสามารถนำผลการปฎิ,บติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพึอ๋นำมาประเมนิผลการปฎปิติงาบของผู้ประกอบการ



หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสตมป็ให้เป็นโปตามประมวลกฎหมายรัพฎากร หากต้องการให้ใบสั่งเอ มีผลตามกฎหมาย
๒.ใบสั่งเอ สั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขทีโครงการ ๖๔๑๐๗๓๒๖๐๐!»; เอ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ สำหรับซ่อม

บำรุง รถขุดเจาะปอบาดาล ยีห้อ Hino หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๑๐๗๑ สำพูน โดยวิธเอพาะเจาะจง

ร ^ า :ลงเอ..........
( นายวิขยั บญุอดุมพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติราขการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
วับท ี..............k  ........

ผ้ส่ังเอ

ลงเอ................. ..............................£ £ ^  ผ้รับ่ใบส่ัง'ซอ
(■ ••■ พ ใ่รร เร : 3 ( ® £ p y

2 5 ท.ย. 2564วับที

ลงขอ........................................................พยาน
(บายพิท้'กบ์ อ่อนน้อม)

4  Q

(จ่าสิบโทธิติพงค์ มูลคำ)

เลขทีโครงการ ๖๔๑๐๗๓๒๖๐๐๔
เลขคุมสณญา ๖๔๑๑๑๔๑๘๑๔๑๘



องคการบรหารส,วนจังหวัคลำพูน

ผู้,,น่าย บริษัท สหลายเหนือหล่อยาง จำกดั 
ทอียู่ เลขที ๑๐๘ หมู่ ๒
ตำบลป่าสัก อำเภอเมอืงลำพบู จังหวัดลำพูบ ๔๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๓๔๒๔๑๑๑
เลขประจำตวัผูเ้สยภาษ ี ๐๔๑๔๔๖๓๐๐๐๖๓๔

ใบส่ังซ้ือ

ใบส่ังซ้ือเลขที .
ว บั ท  ี h . . i . 3 3 -  ^
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอยู่ ๑๖๔ หมู่ที ๑๔ ตำบลป่าสัก อำแกอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ตามที บริษัท สหสายเหนือหล่อยาง จำกดั ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ้ืงได้รับราคาและตกลงซ้ือ 
ตามรายการตังต่อไป่น้ี

ลำตับ รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำนวนเงนิ 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จำนวน ๑ รายการ ลำหรับซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วน 
กลาง ยห้อ Mitsubishi หมายเลขทะเปยีน บน - 
๓๖๙๓ ลำพูน รายละเอียดตามใบเสนอราคาแนบ 
ทา้ยนี้

๑ งาน ๒,๙๐๐.๐๐

๒,๙๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๒,๗๑๐.๖๘
ภาษมีลูคา่เพิม่ ๑๘๙.๗๒

(สองพนัเกา้รอ้ยบาทถว้น) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๖,๙๐๐.๐๐

การซ้ือ อยู่ภายใด้เง๋ึอบไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วับ นับกัดจากวับทีผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบส่ังซ้ือ
๒. ครบกำหนดส่งมอบวับที ..............................................................
๓. สถานทีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๔. สงวนสิทธ้ีค่า'ปรับกรณีส่งมอบเกนกำหนด โดยคดิค่าปรับเปน็รายวันใบอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาล่ีงของ 

ทียังไมใด้รับมอบ
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธทีจะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้าบ้ันมืลักษณะไม่ตรงตามรายการทีระบุไว้ใบใบส่ังซ้ือ กรณน้ีี 

ผู้ขายจะต้องตำเนืนการเปล่ียนใหม่ไห้ถูกต้องตามใบส่ังซ้ือทุกประการ
๗. การประเมนผลการปฎินติังาบของผู้ประกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถนัาผลการปฎิป่ตงานแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพ'อน่ามาประเมืนผลการปฎิบ้ติงาบของผู้ประกอบการ



๖

หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสตมปั[ห้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใจสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒.ใจสั่งซื้อสั่งจ้างบี้อ้างอิงตามเลขทึ๋โครงการ ๖๔๑๑๗๐๒๔๓๓๒ ซื้อวัสดุยาบพาหนะและขบส่ง จ้าบวบ ๑ รายการ สำหรับข,อม

บำรุง รกยนต์ส่วนกลาง ยีห้อ Mitsubishi หมายเลขทะเจียน จบ - ๓๖๙๓ สำพูน โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

ลงซ้ือ ผู้ส่ังซ้ือ
( นายวิซยั บุญ.อุดมพร )

รองนายกองค์การจริหารส่วนจังหวัด 
ปฎิบํตราซการแทน

(นายพทิกัษ ์อ่อนน้อม)

ลงซ้ือ พยาน
(จ่าสิจโทธิติพงศ์ มูลคำ)

เลขทีโครงการ ๖๔๑๑๗๐๒๔๓๓๒
เลขคุมสัณณา ๖๔๑๑๑๔๑๘๐๓๘๖



ผูข้าย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วิส
ทีอยู่ เลขที ๔๒/๖ ซอย๔ ถนนสนาม?!’พา
ตำบลใบเมือง อำ๓ อเมองลำพนู จังหวัดลำพูน ๔๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔
เลขประจำดวัผเูสยภาษ ๑๔๐๐๒๐๐๑๓๒๔๒๔

ใบส่ังซ้ือ
องคการบ?หารส่วนจ ัง ห ว ัด ล ำพ ูน

ใบสัง่!อเลขที ..ร^.:../^./’!/^
วันที v * ?
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอยู่ ๑๒๔ หมูท่ี ๑๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ตามที ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วิส ไต้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงไต้รับราคาและตกลง!อ 
ตามรายการดังต่อไปน้ี

ลำดับ รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำนวนเงนิ 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จำนวน ๑ รายการ สำหรับซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วน 
กลาง ยีห้อ Mitsubishi หมายเลขทะเบยีน บน - 
๓๖๙๓ ลำพูน รายละเอียดตามใบเสนอราคาแนบ 
ท้ายนี้

๑ งาน ๓,๔๐๐.๐๐

๓,๔๐๐.๐๐

(สามพนัหา้ร้อยบาทถว้น)

รวมเป็นเงิน ๓1๒๗๑.๐๓
ภาษมีลูคา่เพม ๒๒๘.๘๗

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๓,๔๐๐.๐๐

การ!อ อยู่ภายใต้เง๋ึอนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วับ นับถัดจากวันทีผู้รับจ้างไต้รับผู้ขายไต้รับใบส่ัง!อ
๒. ครบกำหนดสง่มอบวบัที............ .i? ../....5 ,.(k ...b j£V ...............
๓. สถานทีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๔. สงวนสิทธ้ีค่า'ปรับกรพีส่งมอบเก๊'นกำหนด โดยคดิค่าปรับเปน็รายวันในอัตราร้อยละ 0.๒0 ของราคาส่ังของ 

ทียังไม่ไต้รับมอบ
๖. ส่วนราขการสงวนลิทธทีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าบ้ับมืลักษณะไม่ตรงตามรายการทีระบุไว้ไนใบส่ัง!อ กรร่น'น 

ผู้ขายจะต้องตำเนนิการเปสัย่บใหม่ไหถู้กต้องตามใบส่ัง!อทุกประการ
๗. การประเนินผลการปฏินัติงาบของผู้ประกอบการ หนว่ยงาบของรัฐสามารถน่าผลการปฎินัติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา 

เท่ีอนา่มาประเนินผลการปฎินติังานของผู้ประกอบการ . ■ ‘.'■ ■ .■ ■ .บ, '. '. '



๒

หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสตมบัให้เบีบไปตามประมวลกฎหมายรับฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อ:]ผลตามกฎหมาย
๒.ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๑๑๗๐๒๔๗๗๓ ซื้อวัสดุยาบพาหนะและขนล่ง จำนวน ๑ รายการ สำหรับซ่อม

บำรุง รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ M itsubishi หมายเลขทะเบียน บน - ๓๖๙๓ ลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงซ้ือ.................... ^ . . ( $ " '^ . ..................... ผู้ส่ังซ้ือ
( นายวิขยั บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติราขการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
วันที.่......โอ (t . UI.บ......]ร̂ )£.........

, . ๕ ,ลงขอ......................... ........................ ..... พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงค์ มลูคำ)

เลขที่โครงการ ๖๔๑๑๗๐๒๔๗๗๓
เลขคุมสัญเ{บา ๖๔๑๑๑๔®๘๐๖๐๒



ใบสั่งจ้าง
องค์การบ?หารส่วนจังหวัดลำพูน

ผู้รับจ้าง บริษัท โตโยต้าเจียงใหม่ จำกัด 
ท่ีอยู่ เลขท่ี ๖๒/๑ ถนนมหิดล
ตำบลสุเทพ อำ๓ อเมืองเจียงใหม่ จังหวัดเจียงใหม่ ๕๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓๒๗๗๘๘๘
เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษ ี ๐๕๐๕๕๔๗๐๐๔๓๔๖

ใบส่ังจ้างเลขท่ี
วันท่ี M . M . ,  ฬ *
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ท่ีอยู่ ๑๒๕ หมู,ท่ี ๑๕ ตำบลป่าลัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามท่ี บริษัท โตโยต้าเจียงใหม่ จำกดั ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงได้รับราคาและตกลงจ้าง ตาม
รายการตังต่อไปบ้ี

ลำดับ รายการ จำบวบ หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำบวบเงนิ 

(บาท)
<5) บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแขม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยานพาหนะและ 
ขนส่ง รถยบตํส่วนกลาง ย่ีห้อ Toyota หมายเลข 
ทะเบียน กค - ๑๖๘๙ ลำพูน จำนวน ๑๕ 
รายการ รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแนบทา้ยบี้

๑ งาน ๑๐,๗๕๖.๙๒

๑๐,๗๕๖.๘๒

รวมเป็นเงิน <9) o , o  (ร. Cก. lo o
ภาษมีลูคา่เทีม่ ๗๐๓.๗๒

(หนึง่หมืน่เจ็ดรอ้ยหา้สบิหกบาทเถา้สบิลองสตางค)์ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๑๐,๗๕๖.๘๒

การส่ังจ้าง อยู่ภายใต้เงอบไขต่อไปบ้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วัน นับกัดจากวับท่ีผ้รับจ้างไต้รับใบส่ังจ้าง
๒. ครบกำหนดสง่มอบวนัที่............... ..............................................
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธ้ีค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันใบอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางาบจา้ง 

แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวันละ ๑๐๐.0๐ บาท
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธ้ิท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าน้ันมืลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ใบใบส่ังจ้าง กรณบ้ีี 

ผู้รับจ้างจะต้องตำเนินการเปล่ียนใหม่ให้ถูกต้องตามใบส่ังจ้างทุกประการ 
๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางาบท้ังหมดหริอแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหน่ึง เว้นแต่การจ้างช่วงงาบแต่บางส่วนท่ีไต้รับ 

อนุญาตเป็นหนังสอืจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตใหจ้้างช่วงงาบแต่บางส่วนดังกล่าวน้ัน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหริอพนัธะหนา้ท่ีและผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หริอของ 
ตัวแทนหริอลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ กรณีผู้รันจ้างไปจ้างช่วงงาบแต่บางส่วน โดยฝ่าใ!!นความใบวรรคหบ้ีง ผู้รับจ้างต้องช่าระ 
ค่าปรับใหแ้ก่ผู้ว่าจ้างเปบ็จำบวบเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาบ ท่ีจ้างช่วง ท้ังบ้ีไบ่ตัดสทิธิผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิกสัญญา



๑. การติดอากรแสตมบีให้เปีบไปตามประมวลกฎหมายรับฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้างมีผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังจ้างส่ังจ้างบ้ีอ้างอิงตามเลขฟ้โครงการ ๖๔๑๐๗๓๒๒๖๓๔ จ้างซ่อมบำรุงยาบพาหบะและขนส่ง รถยบต์ส่วบกลาง ย่ีห้อ 

Toyota หมายเลขทะเบยีน กด - ๑๖๙๙ ลำพูบ จำบวบ ๑๔ รายการ โดยวิธเิฉพาะเจาะจง

๘. การประเมีบผลการปฎิบ้ตังาบของผู้ประกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถน่าผลการปฎบํตังาบแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา
เฟ้อนำมาประเมีบผลการปฎิบ้ตังาบของผู้ประกอบการ
หมายเหตุ :

ลงช่ือ....;,................ ........................................ผู้ส่ังจ้าง
( บาย'วิชัย บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฎิบีตัราชการแทบ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูบ 
วบัฟ ้................ ...la£W.................................

ลงช่ือ...................... ..................................... ผู้รับใบส่ังจ้าง
( (บายสิ?ข'ย สร้อยเพชร)

ผูจสการสูบยบรการรถยบ*

4 aลงชอิ............................*!?.โ.....................พยาน
(จ่าสิบโทธิติพงค์ มูลคำ)

เลขที่โครงการ ๖๔๑๐๗๓๒๒๖๓๔
เลขคุมสณณูา ๖๔๑®๑๔๑๘®๖๔๒



ใบส่ังจ้าง
องคการบริหารส่วนจังหวัคลำพูน

ผู้รับจ้าง บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด 
ทีอยู่ เลขที ๖๒/๑ ถบนมหิดล
ตำบลสุเทพ อำ๓ อเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
โทรคัพท์ ๐๕๓๒๗๗๘๘๘
เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษ ี ๐๕๐๕๕๔๗๐๐๔๓๔๖

ใบส่ังจ้างเลขทีเ i m  MWวันที
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทอียู่ ๑๒๕ หมู่ที ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามที บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกดั ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงได้รับราคาและตกลงจ้าง ตาม
รายการตังต่อไปบ้ี

ลำตับ รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำบวบเงนิ 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) ช่อมบำรุงยานพาหนะและ 
ขนส่ง รถยนต์ตู่' ย่ีห้อ Toyota หมายเลขทะเบยีน 
นข -.๑๔๔๑ ลำพูน จำนวน ๕ รายการ ราย 
ละเอยีดตามใบเสนอราคาแบบทา้ยบี้

๑ งาน &,(§1รก cn.6»Ĝ

๘,๕๓๓.๘๙

รวมเป็นเงิน ๗,๘๗๕.๖๐
ภาษมีลูคา่เทมี ๕๕๘.๒๘

(แปดพบัหา้รอ้ยสามสบิสามบาทแปดสบิเถา้สตางค)์ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๘,๕๓๓.๘๙

การส่ังจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปบ้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วัน นับกัดจากวันทีผู้รับจ้างได้รับใบส่ังจ้าง
๒. ครบกำหนดส่งมอบวับที ..............  ๒ (  ? K  ๒๕๖๔  
๓. สกานทีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธ่ํค่าปรับกรณีส่งมอบ๓นกำหนด โดยคดิค่าปรับเปน็รายวับใบอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางาบจา้ง 

แต่ต้องไมตากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธ๋ึทีจะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้าน้ันมืลักษณะไม่ตรงตามรายการทีระบุไว้ใบใบส่ังจ้าง กรณบ้ีี 

ผู้รับจ้างจะต้องตำเนินการเปล่ียนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสัง่จ้างทุกประการ 
๗. การจ้างขว่ง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางาบท้ังหมดหริอแต่บางส่วนไปจ้างข่วงอีกทอดหทีง เว้นแต่การจ้างข่วงงานแต่บางส่วนทีได้รับ 

อนญุาตเปน็หนงัสอืจากผู้ว่าจ้างแล้ว การทีผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างข่วงงานแต่บางส่วนตังกล่าวน้ัน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหริอพนัธะหนา้ทีและผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเสบิเล่อของผู้รับจ้างช่วง หริอของ 
ตัวแทบหริอลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ กรณผู้ีรับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าผินความในวรรคหบ่ืง ผู้รับจ้างต้องขำระ 
ค่าปรับไห้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำบวบเงินไนอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาบ ทีจ้างช่วง ทัง้บ ี,้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



๑. การติดอากรแสตมบีให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรับฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้างมิผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังจ้างส่ังจ้างน้ีอ้างองตามเลขทโครงการ ๖๔๑๐๗๗ะ)๒๑๖๗ จ้างซ่อมบำรุงยาบพาหนะและขบส่ง รถยนต์ตู้ ย่ีห้อ Toyota 

หมายเลขทะเบยีน นฃ - ๑๔๔๑ ลำพน จำนวน ๔ รายการ โดยวิรีเฉพาะเจาะจง

๘. การประเมินผลการปฎิบ้ตงานของผู้ประกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามาร่ถนำผลการปฎิบํติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา
เฟ้อนำมาประเมินผลการปฎิฟ้ติงาบของผู้ประกอบการ
หมายเหตุ ะ

ลงข๋ึอ......................3 .J - ^ โ ! .................... ผู้ส่ังจ้าง
( นายวิชยั บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฎบ้ต้ราชการแทบ 

บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน«- te ร' แ).ซ. พพวบั ท ี...............

ลงข๋ึอ....................ะ ^ . โ............................. ผู้รับใบส่ังจ้าง
(.......(บาย.สิริซย... สรฝ็ย.พ็.ร.ร)..)

(บายพทิกัษ ์อ่อนน้อม)

.  c 5 .ลงซอ...................................-๔:โ.........................พยาน
(จ่าสิบโทธิติพงศ์ มูลค์า)

เลขที่โครงการ ๖๔๑๐๗๓๒๒๑๖๗
เลขคุมสัฌญา ๖๔๑๑๑๔๑๘๒๘๖๔



ใบสั่งจ้าง
องคการบ ร ํห ารส ่วน จ พ ัด ล ำพ *

ผู้รั'บ-จ้าง บริษัท โตโยต้าเขียงใหม่ จำกัด 
ท่ีอยู่ เลขท่ี ๖๒/๑ ทบนมหิดล
ตำบลสุเทพ อำเภอเมอืงเขยีงใหม ่ จังหวัดเขียงใหม่ ๕๐๒0 ๐
โทรตัพท ๐๕๓๒๗๗๘๘๘
เลขประจำตวัผูเ้สยิภาษ ี ๐๕๐๕๕๔๗๐๐๔๓๔๖

ใบส่ังจ้างเลขท่ีวันที่ .๒ ๔..พ,ยุ.๙ ^
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ท่ีอยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าลัก อำแกอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรตัพท์ ©-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามท่ี บริษัท โตโยต้าเขียงใหม่ จำกัด ไดเ้ลนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ้ืงได้รับราคาและตกลงจ้าง ตาม
รายการตังต่อไปนี้

ลา้ตับ รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำนวนเงนิ 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยานพาหนะและ 
ขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ Toyota หมายเลข 
ทะเบียน กค - ๔๔๓๘ ลำพูน จำบวบ ๒๐ 
รายการ รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแนบทา้ยนี้

๑ งาน ๓๒,๒๒๑.๙๘

๓๒,๒๒๑.๙๘

รวมเป็นเงิน £ก o , <5) 6)<รั1. o o
ภาษมีลูคา่เพม ๒,๑๐๗.๙๘

(สามหมีบ่สองพนัสองรอ้ยย่ีสบิเอด็บาทเถา้สบิแปดสตางค)์ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๓๒,๒๒๑.๙๘

การส่ังจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วับ นับถัดจากวับท่ีผู้รับจ้างได้รับใบส่ังจ้าง
๒. ครบกำหนดสง่มอบวนัที่.............................................................
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธ๋ิค่า'ปรับกรท่Jส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเปน็รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

แต่ต้องไม่ตรกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธ้ีท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าน้ันมืลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ใบใบส่ังจ้าง กรณน้ีี 

ผู้รับจ้างจะต้องตำเนับการเปล่ียนใหม่ใหถู้กต้องตามใบส่ังจ้างทุกประการ 
๗. การจ้างชว่ง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางาบท้ังหมดหริอแต่บางส่วนไปจ้างช่วง!เกทอดหน้ีง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนท่ีไต้รับ 

อนญุาตเปน็หนงัสอืจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างไต้อนญุาตใหจ้้างช่วงงาบแต่บางส่วนดังกล่าวนัน้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับรดหริอพนัธะหนา้ทีแ่ละผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างชว่ง หริอของ 
ตัวแทบหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ กรณผู้ีรับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่า'ผินความในวรรคหน้ีง ผู้รับจ้างต้องขำระ 
ค่าปรับใหแ้ก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาบ ท่ีจ้างช่วง ทัง้น้ีไม่ตัดสทิธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสญัญา



๑. การติดอากรแสตมบัพนบีนไปตามประมวลกฎหมายรับฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้างมิผลตามกฎหมาย 
เอ.ใบส่ังจ้างส่ังจ้างบ้ีอ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖๙๑๐๗๓๒๑๓๓๓ จ้างซ่อมบำรุงยาบพาหนะและขนล่ง รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ 

Toyota หมายเลขทะเบยีน กค - ๔๔๓๘ ลำพูน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

๘. การประ:เมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหรอข้อตกลงของคู่สัญญา
เที่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
หมายเหตุ :

ลงข่ือ...................... ร ะ ^.. ผู้ส่ังจ้าง
( นายวิชยั •บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติราขการแทบ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วบั ท ี่............. ................................................

ลงข่ือ
( (บายสิริชัย สร้อย1ฟ้ชร) j 

ผจดการศบยบรการรทยนต์

ผู้รับใบส่ังจ้าง

วนั ท ี.่.. 

ลงข่ือ

ลงข่ือ

(นายพทัิกษ์ อ่อนน้อม)

e g พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงค์ มูลคำ)

เลขทีโครงการ ๖๔๑๐๗๓๒๑๓๓๓
เลขคุมสัญญา ๖๔๑๑๑๔๑๘๒๖๙๐



องค์การบ?หารส่วนจังหวัคลำพูน
ใบส่ังซ้ือ

ผูข้าย ’บริษัท สหสายเหนือหล่อยาง จำกดั
โ .ทอิยู่ เลขท ๑๐๘ หมู่ ๒
ตำบลป่าสัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพูน ๔๑00๐ 
โทรตัพท์ ๐๔๓๔๖๔๑๑®
เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษ ี ๐๔๑๔๔๖๓๐๐๐๖๓๔

ใบส่ังซ้ือเลขที
วันที .....J a . s L M .  ฬ พ
ล่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ยู่ ๑๒๔ หมู่ท่ี ๑๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรตัพท ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ตามท่ี บริษัท ลหสายเหนือหล่อยาง จำกดั ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ้ืงได้รับราคาและตกลงซ้ือ 
ตามรายการดังต่อไปน้ี

ลำตับ รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำบวบเงนิ 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยาบพาหนะและขบส่ง 
จำนวน ๑ รายการ ลำหรับซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วน 
กลาง ย่ีห้อ Hyundai หมายเลขทะเบยีน กง - 
๙<ร4๗ ^ใพูน รายละเอียดตามใบเสนอราคาแนบ 
ทา้ยนี้

๑ งาน ๓๒,๐๐๐.๐๐

๓๒,๐๐๐.๐๐

(สามหม่ืนสองพนับาทถว้น)

รวมเป็นเงิน ๒๙,๙๐๖.๔๙
ภาษมีลูคา่เพิม่ ๒,๐๙๓.๔๖

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๓๒,๐๐๐.๐๐
ร7 ^

การซ้ือ อยู่ภายใต้เง่ํอบไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วับ นับกัดจากวับท่ีผู้รับจ้างไต้รับผู้ขายไต้รับใบส่ังซ้ือ
๒. ครบกำหนดล่งมอบวับท่ี ..............................................................
๓. สถานท่ีล่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๔. สงวนสิทธ้ิค่าปรับกรณีล่งมอบเกินกำหนด โดยคดิค่าปรับเปน็รายวับในอัตราร้อยละ ©.๒๐ ของราคาส่ังของ 

ท่ียังไม่ไต้รับมอบ
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธ้ีท่ีจะไมจับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้าน้ีนมืลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ใบใบส่ังซ้ือ กรณน้ีี 

ผู้ขายจะต้องตำเบนการเปส่ัยบใหม่ให้ถูกต้องตามใบส่ังซ้ือทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฎินติังาบของผู้ประกอบการ หนว่ยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฎิบ้ตงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพิอ่นำมาประเมนิผลการปฎบิต้งาบของผู้ประกอบการ



หมายเหต:ุ
๑. การติดอากรแสตมบํให้เป็บไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังซ้ือมีผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังซ้ือส่ังจ้างบ้ีอ้างสิงตามเลขท๋ึโครงการ ๖๔๑๑๗๐๒๕๓๓๐ ซ้ือวัสดุยาบพาหนะและขบล่ง จ้าบวบ ๑ รายการ ล่าหรับข่อม 

บำรุง รถยนต์ส่วบกลาง ยีห้อ Hyundai หมายเลขทะเบยับ กง - ๙๔๖๗ ลำพูบ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ลงขอ.................... .ะ ? .!? ะ ^........................ ผู้สงซอ
( บายวชิยั บุญอุดมพร )

รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบ้ตราซการแทน

บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพนM l . . . . . . 156) iu.il. ฬ พ :
ลงซ้ือ.....

(บายจรัิฎฐ์ ฐิติวัฒนาการ)
กรรมการผู้จัดการ

วบั ท .ี....................................................

ลงซือ้...............'. ..ไ....ไโโโ..'.................พยาน
(บายพทิกัษ ์ อ่อนน้อม)

ลงซือ้.........................รุ............................. พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงค์ มูลคำ)

เล,!)ที!ครงการ ๖๔๑๑๗๐๒๔๓๓๐
เลขคุมสฌญา ๖๔๑๑๑๔๑๘๐๙๑๓

พน
v>



ใบสั่งจ้าง
องิค์ทารบ?หารส่วนจั^"ด3 าใ3น

ผู้รับจ้าง บริษัท โตโยต้าเขียงใหม่ จำกัด 
ทีอยู่ เลขที ๖๒/® ถนนมหิดล
ตำบลสุเทพ อำนาอเมืองเขียง'ใหม่ จังหวัดเขียงใหม่ ๔๐๒00
โทรศัพท์ ๐๔๓๒๗๗๘๘๘
เลขประจำตวัผูเ้ลยีภาษ ี ๐๔๐๔๔๔๗๐๐๔๓๔๖

ใบส่ังจ้างเลขที
ว นั ท ี.... l l.J fL M iJ .
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอยู่ ๑๒๔ หมู่ที ๑๔ ตำบลป่าลัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ©-๔๓๔๘-๗๒๖๐

ตามที บริษัท โตโยต้าเขียงใหม่ จำกดั ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงได้รับราคาและตกลงจ้าง ตาม
รายการดังต่อ'ไปบ้ี

ลำดับ รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำนวนเงนิ 

(บาท)
๑ ชริการการบำรุงรักษาและช่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยาบพาหนะและ 
ขนส่ง รถยนตํส่วนกลาง ย่ีห้อ Toyota หมายเลข 
ทะเบียน กค - ๙๑๘ ลำพูน จำนวน ๑๙ 
รายการ รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแนบทา้ยบี้

๑ งาน ๑๒,๓๙๓.๔๔

๑๒,๓๙๓.๔๔

รวมเป็นเงิน ๑®,๔๘๒.๖๔
ภาษมีลูคา่เพม

(หนีง่หมืน่สองพนัสามร้อยเกา้สบิสามบาทลีส่บิลีส่ตางค)์ รวมเป็นเงินท้ังสิบ ๑๒,๓๙๓.๔๔

การส่ังจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปบ้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วับ นับกัดจากวับทีผู้รับจ้างได้รับใบส่ังจ้าง
๒. ครบกำหนดส่งมอบวับที ..............................................................
๓. สถานทีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๔. สงวนสิทธ้ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคดิค่าปรับเปน็รายวับใบอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางาบจา้ง 

แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราซการสงวนสิทธทีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าน้ันมืสักษณะไม่ตรงตามรายการทีระบุไว้ใ•นใบส่ังจ้าง กรณบ้ีี 

ผู้รับจ้างจะต้องตำเบนการเปล่ียนใหม่ใหถู้กต้องตามใบส่ังจ้างทุกประการ 
๗. การจ้างขว่ง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหริอแต’บางส่วนไปจ้างข่วงอกทอดหบ๋ึง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนทีไต้รับ 

อนญุาตเป็นหนงัสอจากผู้ว่าจ้างแล้ว การทีผู้ว่าจ้างไต้อนญุาตใหจ้้างช่วงงาบแต่บางส่วนดังกล่าวนัน้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผดหริอพนัธะหนา้ทีและผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หริอของ 
ตัวแทบหริอลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ กรณผู้ีรับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าผืเบความในวรรคหบ้ีง ผูรั้บจ้างต้องชำระ 
ค่าปรับใหแ้ก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินใบอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ทีจ้างช่วง ทัง้บ้ีไม่ดัดสทิธิผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิกสัญญา



๒

๑. การติดอากรแลตมบีให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้างมีผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังจ้างส่ังจ้างบ้ีอ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖๔๑๑๗๐๒๙๘๐๓ จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขบล่ง รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ 

Toyota หมายเลขทะเบยีน กค - ๙๑๘ สำพูน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

๘. การประเมีนผลการปฏิบ้ติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐลามารถนำผลการปฏิบ้ติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา
เที่อนำมาประเมีบผลการปฎิบํติงานของผู้ประกอบการ
หมายเหตุ :

ลงข๋ึอ  ................. ร ^ ๔ ..............  .....ผู้ส่ังจ้าง
( บายวิชยั บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฎิบ้ติราขการแทบ

บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน 
วบั ท ี.่ . . . . . . . . . . .ใอ..!ร!.... I J L . . b M . . . . . . . .

ลงซ๋ึอ
( (นายสิริชัย ลร้อยเฟ้ซร) 

ผูจัดการคูบยบริการรถยบด

. . ผ ู ้ รับใบส่ังจ้าง 
)

(นายพทัก'พ์ อ่อนน้อม)

ลงขีอ ..... a ..
(จ่าลิบโทธีติพงค์ มูลคำ)

พยาน

เลขที่โครงการ ๖๔๑๑๗๐๒๙๘๐๓
เลขคุมสเบญา ๖๔๑๑๑๔๑๘๑๒๓๗


