
ใบส่ังจ้าง

องิคกาโบรพารส,วน^ ห5ดลำพูน

ผู้รับจ้าง บรัษัท ลิ้มเม่งจั้วมิตซู จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๒๘๒ หมู่ ๔ ถบนลำพูน-ดอยติ
ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพ ูน จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๘-๔๔๓๐-๒
เลขประจำศัวผู้เส ียภาบ ี ๐๕๑๕๕๓๗๐๐๐๓๐๕

ใบสั่งจ้างเลขที่ .ร !,} # /..̂ ป ี* ^
วับที่ .....ta..8Lj]»fL
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ที่อยู่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามที่ บริษัท ลิ้มเม่งจั้วมืตขู จำกัด ได้เสนอราดา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ขี่งไต้รับราคาและตกลงจ้าง ตาม
รายการดังต่อไปบี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

จำนวนเงิน 
(บาท)

๑ บริการการบำรุงรักษาและช่อมแขม 
พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยาบพาหนะและ 
ทนส่ง รถยบตํส่วนกลาง ยี่ห้อ M itsubishi 
ดมายเลขทะเบียน กจ - ๒๐๙๒ ลำพูน จำนวน ๑๓ 
รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคาแบบท้ายบ ี้

๑ งาน ๔,๓๗๘.๔๔

๔,๓๗๘.๔๔

(ล ีพั่นสามร้อยเจัดสิบแปดบาทส่ีสิบล่ีสตางค์)

รวมเป็นเงิน ๔,๐๙๒.๐๐

ภาษมูลค่าเพม ๒๘๖.๔๔

รวมเป็นเงินทั้งลิ้น ๔,๓๗๘.๔๔

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้นอนไขต่อไปบี้
๑ . กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ยู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง

' ' ' ร ,  ไ อ 1อ  1U.U.๒. ครบกำหนดส่งมอบวันท................... ................................................
๓. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธี้ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันใบอัตราร้อยละ ๐ .๑ ๐  ของราคางาบจ้าง 

แต่ต้องไม่ตรกว่าวันละ ๑ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมืลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุใว้ใบ'ใบสั่งจ้าง กรณีบี้ 

ผู้รับจ้างจะต้องตำเนิบการเปลี่ยนใหม่ไห้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ
๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหริอแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงาบแต่บางส่วนทั้1ต้รับ 

อนุญาตเป็นหนังสิอจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงาบแต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหริอพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดใบความผิดและความประมาทเสินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หริอของ 
ตัวแทบหริอลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงาบแต่บางส่วนโดยฝ่ารเบความใบวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องขำระ 
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำบวบเงินใบอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาบ ที่จ้างช่วง ทั้งบี้ไม่ดัดสิทธิผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิกสัญญา



lo

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหรอข้อตกลงของคู่สัญญา 
เพื่อน่ามาประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการ 
หมาอเ,yw_I

๑. การติดอากรนสตมา!!ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรับฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมิผลตามกฎหมาย 
๒.ใบสั่งจ้างสั่งจ้างบี้อ้างองตามเลขทึ่โครงการ ๖๕๐๓๗๐๗๑๒๘๔ จ้างข่อมบำรุงยาบพาหนะและขบส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ 

M itsubishi หมายเลขทะเบียน กจ - ๒๐๘๒ ลำพูน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเป ็พาะเจาะจง

ลงยี่อ. ผู้สั่งจ้าง
( นายวิข ัย บุญอุดมพร )

รองบายกองต์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฏิบัติราขการแทน

บายกองต์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

™ .............. ....................................................

.....พ ้̂ : : : ..............Oaseftw น5นพ่ื 2 3 ม.ค. 2555. V-

(นายฟ้ทักบ์ อ,อบน้อม)

(จ่าสิบโทธีติพงศ์ มูลคำ)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๓๗๐๗๑๒๘๔ 
เลขคุมสัญญา ๖๔๐๓๑๔๓๐๙๗๒๗



องค การบ รห ารส ่วบ จ ังฬจัค

ใบส่ังซ้ือ

สำพูน

ผู้ขาย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอบค์เซอร์วิส
ที่อยู่ เลขที่ ๕๒/ ๖ ซอย๕ ถนนสนามกีฬา
ตำ'ชลในเมือง อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕ ๑๐0๐
โทรศัพท์ ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔
เลขประจำศัวผู้เส ียภา'ร ๑๕๐๐๒๐๐®๓๒๕๒๔

ใบสั่งซื้อเลขที่ .̂ '.̂ ..! ! .̂ ! ‘̂
ว ัน ท ี่ b d V
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ที่อยู่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามที่ ร้าน เอเค ออโต้หาร์ทแอนค์เซอร์วิส ไต้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซื้งไต้รับราคาและตกลงซื้อ 
ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

จำนวนเงิน 
(บาท)

๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขบส่ง 
ร่ถแบีคโฮลลํ ย่ีห้อ H yundai หมายเลขทะเบียน 
«ศ - ๔๒๐ ลำพูน จำนวน ๒ รายการ รายละเอ ียด 
ร'ทมใบเสนอราคาแบบท้ายนี้

๑ งาน ๕,๔๐๐.๐๐

๕,๔๐๐.๐๐

(ห้าพับล่ีร้อยบาหล้วน)

รวมเป็นเงิน ๕,๐๔๖.๗๓

ภาษถูลค่าเพ ื่ม ๓๕๓.๒๗

รวมเป็นเงินทั้งสิน ๕,๔๐๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงึ๋อบไขต่อไปนี้
๑ . กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วับ นับถัดจากวับที่ผู้รับจ้างไต้รับผู้ขายไต้รับใบสั่งซื้อ
๒. ครบกำหนดส่งมอบวับที่ .... ..............3 B .b ...lU iL ...y k ( .............
๓. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธี้ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวับใบอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของ 

ที่ยังไมใต้รับมอบ
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธที่จะไม่รับมอบล้าปรากฎว่าสินค้าบบมิลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ใบใบสั่งซื้อ กรณีนี้ 

ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ไห้ถูกต้องดามใบสั่งซื้อทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฎิป่ต๊งานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฎิป่ตงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพื่อนำมาประเมินผลการปฎิบ้ตงานของผู้ประกอบการ



หบายเหตุ ะ
๑. การติดอากรแลตมปั1ห้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย 
te-ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖<£๐๓๗๐๗๒๕๐0ๆ  ซื้อวัสดุยาบ'พาหนะและขนส่ง รถแบ็คโฮลส์ ยี่ห้อ H yundai 

หมายเลขทะเบียน ตค - ๔๒๐ ลำพูน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงขื่อ. ผู้ส่ังซ้ือ
( นายวิข ัย บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบ้ตราขการแทน

บายกองค์fเาร•^ริVนร^วนจัทพ ัเลำพ ูน

ลงขื่อ . พยาน

(จ่าสิบโทธีติพงค์ ม ูลคำ)

เลขที่โครงการ ๖๕๐๓๗๐๗๒๕๐๓ 
เลขคุมลญญา ๖๕๐๓๑๔๓๐๙๗๓๘


