องft:การบริพารป ีนจังหวัดลำหน
ไf

ใบสั่งซื้อ
ใบสั่งซื้อเลขที่ ร ? . . / ^ ) f

ผู้ขาย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอบค์เซอร์วิส
ฟ้อยู่ เลขฟ้ ๔๒/'D ซอย(ะ ถนนสนามกหา ร ^ '

Mi *b lift. พ

ตำบลไนเมิอง อำ๓ อเมองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕ ๑000

ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

โทรศัพท ©๙๓๓๐๓๓๘๓๔

ที่อยู่ ๑๒๔ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมิอ งลำพูน จังหวัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๔๐๐๒๐๐๑๓๒๔๒๔

ลำพูน
โทรศัพท ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ตามที่ ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนค์เซอร์วิส ไต้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซื้งไต้รับราคาและตกลงซื้อ
ตามรายการตังต่อไปบี้

ลำดับ

รายการ

๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

หน่วย

จำบวบ
๑

งาน

จำบวบเงิน
(บาท)

6)6), < & ! . . o o

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(3)6),IdGs (รินึ่.o o

จำนวน ๓ รายการ ลำหรับซ่อมบำรุง รถแบ็คโฮลลํ
ยี่ห้อ Komatsu หมายเลข,ทะเบยน ตค - ๓๔๒
ลำพูน รายละเอีย ดตามใบเสนอราคาแนบท้ายนิ

(หนึ่งหมื่นหนึ่งพับสองร้อยแปดสิบลี่บ าท ถ้วน)

รวมเบ็เบเงิน

๑๐,๔๔๔.๗๙

ภาษีม ูล ค่าเพิ่ม

๗๓๘.๒๑

รวมเปีบเงินทั้งสิ้น

๑๑,๒๘๔.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงอนไขต่อไปบี้
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวับที่ผ้รับจ้างไต้รับผ้ขายไต้รับใบสั่งซื้อ
1๒. ครบกำหนดส่
.
.งมอบวั*บทิน ..............๑.. (ท. .................
M . ' M ....................

๓. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. ระยะเวลารับประถัน ๔. สงวนสิทธค่าปรับกรณีสงมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเบ็)นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสั่งของ
ที่ยังไมใต้รับมอบ
๖. ส่วบราชการสงวนสิทธี้ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้าบี้บมิลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ใบใบสั่งซื้อ กรณีบี้
ผู้ขายจะต้องตำเนินการเปลี่ยนใหม่ไห้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฎิป่ตงาบของผู้ประกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถน่าผลการปฎิป่ตงานแล้วเสร็จตามสัญ ญาหรือข้อตกลงของคู่สัญ ญา
เพิ่อน่ามาประเมิน ผลการปฎิป ่ตงาบของผู้ป ระกอบการ

๒
หมายเหตุะ

๑. การติดอากรแสตมป๋ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒.ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๑๒๗๓๙๗๒๔๓ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ สำหรับซ่อม
บำรุง รถแบ็คโฮลล์ ยี่ห้อ Komatsu หมายเลขทะเบีย น ตค - ๓๔๒ ลำพูน โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง
ผู้สั่งซื้อ

ลงซื้อ
( บายวิช ัย บุญอุดมพร )
รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฎิบ้'ติราชการแทน
บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

• ร U.R พ น

พยาน

ลงซื้อ
(จ่าสิบโทธีติพงค์ มูลคำ)

เลขทีโครงการ ๖๔๑๒๗๓๙๗๒๔๓
เลขคุมส{บณา ๖๔0๑๑๔0๘๔๘๕๒

องคการบรหารสวนจังหวดลาพุน

ใบสั่งซื้อ
ผู้ขาย บริษัท สหสายเหนือหล่อยาง จำกัด

ใบสั่งชื้อเลขที่

ที่อยู่ เลขท ๑๐๘ หมู่ ๒

ว ับ ท ี่.A i m

ตำบลป่าสัก อำเภอเนืองลำพูบ จังหวัดลำพูบ ๕ ๑000

ส่วนราฃการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

โทรสัพท์ ๐๕๓๕๒๕ร)๑๑

ที่อยู่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเนืองลำพูน จังหวัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษั ๐๕๑๕๕๖๓๐๐๐๖๓๕

ลำพูน

. WM

โทรสัพท ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามที่ บริษัท สหสายเหนือหล่อยาง จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ชื้งได้รับราคาและตกลงชื้อ
ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ

รายการ

จำนวน

๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

หน่วย
๑

งาน

จำนวนเงิน
(บาท)

๕,๘๐๐.๐๐

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยาบพาหนะและขบส่ง
๕,๘๐๐.๐๐

จำนวน ๑ รายญาร สำหรับซ่อมบำรุง รถยนต์ตู้
ยีห้อ Toyota หมายเลขทะเบีย น นข - ๒ ๑๘๘^
ลำพูน รายละเอีย ดตามใบเสนอราคาแบบท้ายน

(ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน

๕1๔๒๐.๕๖

ภาษีม ูล ค่าเพิ่ม

๓๗๙.๔๔

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๕,๘๐๐.๐๐

การชื้อ อยู่ภายได้เงื่อนไขต่อไปนี้

๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งชื้อ
11.
7 งมอบวัฯ1A
๑ 01
n il). ไะเ
๒. ครบกาหนดส่
บทิ ..........ๆ:....1
. '.ไ:.:.....ไ...".โ...........................

๓. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. ระยะเวลารับประกัน ๕. สงวนสิทธ'ค่า'ปรับกรณส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็น รายวัน ในอัตราร้อยละ 0.๒0 ของราคาสั่งของ
ทยังไม่ได้รับมอบ
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธิ้ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้านั้บมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งชื้อ กรณีน ี้
ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปสั่ยบใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งชื้อทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฎิบ้ตงาบของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฎินัติงาบแล้วเสร็จตามสัญ ญาหรือข้อตกลงของคู่สัญ ญา
เพิ่อนำมาประเมิน ผลการปฎิน ัติงาบของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสตมบัให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั'ษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซํ่อรผลตามกฎหมาย
๒.ใบสั่งซํ๋อสั่งจ้างบี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๙®๖๗๓๙๗๖๐๘ ซึ๋อวัสดุยาบพาหนะและขนส่ง จำบวบ ๑ รายการ สำหรับซ่อม
บำรุง รถยบต่ต ้ ยี่ห้อ Toyota หมายเลขทะเบยบ นข - ๒๑๘๘ สำพูน ใดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงขอ..................................................................ผู้สั่งซื้อ
( บายวิข ัย บุญอุดมพร )
รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทบ
นายกองค์fฑรบริหารส่วนจังหวัดสำพูน

M(JL>

.......... =ะ .> ......
(.....น.ๆ๙ ฐ...JM tuin
w ill .กา.?ข’&!เก'ไร

วันที่

i ^ ม:ค:'2565

ลงซื้อ

พยาน
(นายพิท ัก ษ์ อ่อนน้อม)

'
ลงขอ.......................... >( -^ร .........................
พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงค์ มูล คำ)

เลขทีโครงการ ๖๔๑๒๗๓๙๗๖๐๘
เลขคุมลrucyา ๖๙๐๑๑๔๐๘๔๗๗๖

องคการบริหารส่วนจังหจัดลำไร'!-

ใบสั่งจ้าง
ผู้รับจ้าง บริษัท ลหลายเหนือหล่อย>ร•จำกัด
ที่อยู่ เลข,v i® o๘ หมู่ ๒

ใบสั่งจ้างเลขที่ ,.)?.ผู้น..แ ^ '.} ^ ^ '
รัน่ษี . 1 b m , M

ตำบลป่าสัก อำเภอเนืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

โทรศัพท์ ๐๕๓๕๒๕๑๑๑

ที่อ ยู่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเนืองลำพูน จังหวัด

เลขประจำตัว ผู้เลีย ภาษี ๐๕๑๕๕๖๓๐๐๐๖๓๕

ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามที่ บริษัท สหลายเหนือหล่อยาง จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซื่งได้รับราคาและตกลงจ้าง
ตามรายการตังต่อไปบี้

ลำดับ

รายการ

หน่วย

จำนวน

(ริ) ขริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

๑

งาน

ราคาต่อหน่วย
(บาท)
๑,๙๒๘.๐๐

จำนวนเงิน
(บาท)

พาหนะ{78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยานพาหนะและ

๑,๙๒๘.๐๐

ขบส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Mazda หมายเลข
ทะเบียน บน - ๖๔๖๕ ลำพน จำนวน ๒ /
รายการ รายละเอีย ดตามใบเสนอราคาแนบท้ายบี้

(หนํ่งพันเถ้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน

(ริ ),d o (ริ ). Gs& i

ภาษีม ูล ค่าเพิ่ม

๑๒๖.๑๓

รวมเป็นเงินทั้งลิ้น

๑, ๙๒๘X1๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใด้เงอบไขต่อไปบี้
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วับ นับถัดจากวับที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
๒. ครบกำหนดส่ง มอบวับ ที่...................................................................
๓. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. ระยะเวลารับประกับ ๕. สงวนลีทธี้ค่าปรับกรณีส่งมอบเกนกำหนด โดยคิดค่าปรับ เป็น รายวับ ใบอัตราร้อ ยละ ๐.๑๐ ของราคางาบจ้าง
แต่ต้องไม่ตรกว่าวับละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธึ๋ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีบี้
ผู้รับจ้างจะต้องตำเนิบการเปลียนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ
๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหบี้ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับ
อนุญาตเบ็เบหนังลีอจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญ าตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนตังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น
จากความรับผิดหรือพัน ธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ
ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงาบแต่บางส่วน โดยฝ่า'รนความ'ใบ'วรรค'หบึ๋ง ผู้รับจ้างต้องชำระ
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ใบอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งบี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญ ญา

๒
๘. การประเมินผลการปฎิน้ตังานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถน่าผลการปฎิบิตังานแล้วเสริจตามสัญ ญาหริอข้อตกลงของคู่สัญ ญา
เพื่อน่ามาประเมิน ผลการปฎิบัติงาบของผู้ประกอบการ
หมายเหพ :

๑. การติดอากรแสตมป็ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั'ษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมิผลตามกฎหมาย
๒.ใบสั่งจ้างสั่งจ้างบี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๑๒๗๔๗๕:๑๙๑ จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ
Mazda หมายเลขทะเบีย น บน - ๖๔๖๔ สำพูน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงขื่อ......................
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