องคการบริห ารส่ว นจัง หวดลำพูน

ใบสั่งซื้อ
ผู้ขาย ร้าน เอ1ค ออโฅ้พาร์ทนอนด์เซอร์วิส

ใบสั่งซื้อIเลข ที่ )ร ^ ^ ^ ^ .^ .

ที่อยู่ เลขที่ ๕พ '๖ ซอย๔ ถนนสนามกีฬ า/^

วนท .........................

ตำบลในเมือง อำ๓ อเมือ งลำพูน จังหวัดลำพูน ๕6)000

ส่วนราซการ องค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน

โทรศัพท ๐๘๓๓(ว๓๓๘๓๔

ที่อ ยู่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลป่าสัก อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัด

เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี ๑๔๐๐๒00๑๓๒๔๒๔

ลำพูน

C T TO TH ST

โทรศัพท์ ๐-๕๓๔๙-๗๒๖๐

ดามที่ ร้าน เอเด ออโต้พ าร์ทแอนค์เซอร์วิส ใต้เสนอราคา ใว้ต่อ องค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน ซี่งได้รับราคาและตกลงซื้อ
ตามรายการตังต่อไปนี้

ลำดับ

รายการ

๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

หน่วย
๑

งาน

จำนวนเงิน
(บาท)

๙,๖๐๐.๐๐

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัส ดุยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ Isuzu หมายเลขทะเบีย น

๙,๖๐๐.๐๐

๘๐ - ๗๓๙๔ ลำพูน จำนวน ๓ ร าย ก ^' ราย
ระเอียดตามใบเสนอราคาแนบท้ายนี้

(เถ้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

รวมเป็น เงิน

๘,๙๗๑.๙๖

ภาษีม ูล ค่าเพื่ม

๖๒๘.๐๔

รวมเป็น เงิน ทั้งสิ้น

๙,๖๐๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วับ นับถัดจากวับที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
1๒. ครบกำหนดส่
.
.งมอบวั*นทJ ............. ไเท/#
น] v teisV
.....................................................

๓. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. ระยะเวลารับ ประกัน ๔. สงวนสิทธี้ค่าปรับกรณีส่งมอบเกิน กำหนด โดยคิด ค่าปรับ เป็น รายวับ ในอัต ราร้อ ยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของ
ที่ยังไมใด้รับมอบ
๖. ส่วนราซการสงวนสิทธที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสิน ค้านี้นมืลักษณะไม่ตรงดามรายการที่ระบุไว้ใบใบสั่งซื้อ กรณีนี้
ผู้ขายจะต้อ งตำเนิบ การเปลี่ยนใหม่ให้ถ ูกต้อ งตามใบสั่งซื้อทุกประการ
๗. การประเมิน ผลการปฎิป ่ต ิงานของผู้ป ระกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฏิป ่ติงานแล้วเสร็จตามสัญ ญาหริอข้อตกลงของคู่ส ัญ ญา
เพื่อ นำมาประเมิน ผลการปฎิบ ติงานของผู้ป ระกอบการ

๒
หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสตมป๋ให้เป็น ไปตามประมวลกฎหมายรัษ ฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒.โบสั่งซื้อสั่งจ้างบี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕๐๓๗๔๖๖®๘๘ ซื้อวัส ดุยาบพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก เทท้าย ยี่ห้อ Isuzu
หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๗๓๙๔ ลำพูน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง

ลงซื้อ.
( นายวิข ัย บุญ อุด มพร)
รองบายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัด
ปฎิบ ้ติราขการแทน
นายกองค์ก ารกุ^หแiค ู่ว น ^เ^ล ำพ ูน
วับที่

ลงซื้อ

.............. ๗ 1 '
(จ่าสิบโทธีติพงค์ มูล คำ)

1ลฃที่โครงการ ๖๔๐๓๗๔๖๖๑๘๘
เลขคุมสญญา ๖๕๐๔๑๔๑๔๓๖๗๔

พยาน

J

•

องคการิบ ?หใ™ วน จัง Mวัร

ใบสั่งซื้อ

*
ผู้ข าย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วิส

ใบสั่งซื้อเลขที่ r

ที่อ ยู่ เลขที่ ๕๒/๖ ซอย๕ ถนนสนามกีฬา

วันที่ ....h J L M

ตำ■ บลในเมือง อำ๓ อเมือ งลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑๐0 ๐

ส่วนราซการ องค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน

โหรศัพท์ ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔

ที่อ ยู่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำ๓ อเมือ งลำพูน จังหวัด

เลข'ป ระจำตัวผู้เสียภาษ ๑๕๐๐๒๐๐๑๓๒๕๒๔

ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามที่ ร้าน เอเด ออโต้พ าร์ทแอนค์เซอร์วิส ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน ซี่งได้รับราคาและตกลงซื้อ
ตามรายการดังต่อ ไปนี้

ลำดับ

รายการ

จำนวน

๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

หน่วย
๑

งาน

จำนวนเงิน
(บาท)

๓,๕๐๐.๐๐

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัส ดุยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ Foton หมายเลขทะเบีย น

๓,๕๐๐.๐๐
/

ะ;® - ๒๒๕๒ ลำพูน จำนวน ๑ รายการ ราย
ละเอียดตามใบเสนอราคาแนบท้ายนี้

(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รวมเป็น พบ

๓,๒๗๑.๐๓

ภาษีม ูล ค่าเพิ่ม

๒๒๘.๙๗

รวมเป็นเงินทั้งสิน

๓,๕๐๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
ด. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วับ นับถัดจากวับที่ผู้รับจ้างได้รับผ้ขายได้รับใบสั่งซื้อ

1 ครบกำหนดส่
I
T งมอบวั
T บนท์..................“fe. .๕ไ : . . . . ! taftt
๖.
: . : . ...........
เท. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. ระยะเวลารับ ประกัน -

๕. สงวนสิทธค่าปรับกรณีส่งมอบเกิน กำหนด โดยคิด ค่าปรับ เป็น รายวับ ในอัต ราร้อ ยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของ
ที่ยังไมใต้รับมอบ
b. ส่วนราขการสงวนสิทธที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสิน ค้านี้บนิลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีน ี้
ผู้ขายจะต้องดำเนิน การเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
ทเ. การประเนิบ ผลการปฎิน ัต ิงาบของผู้ป ระกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฎิป ่ต งาบแล้วเสร็จตามสัญ ญาหริอข้อตกลงของคู่ส ัญ ญา
เพิ่อนำมาประเนิน ผลการปฎิน ัต ิงานของผู้ป ระกอบการ

น

๒
พ ภ ยฺเห ต ุ๑.

การติดอากรแสตม!!ให้เป็น ไปตามประมวลกฎหมายรัษ ฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย

๒.ใบสั่งซื้อ สั่งจ้างบี้อ ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖<£๐๓๗๓๕๐๑๖๑ ซื้อวัส ดุยานพาหนะและขบส่ง รถบรรทุก เทท้าย ยี่ห้อ Foton
หมายเลขทะเบีย น ๘๑ - ๒๒<£๒ ลำพูน จำบวบ ๑ รายการ โดยวิธ ีเอพาะเจาะจง

ลงขื่อ

ป

ี^ . . . ............... รุ« 0

( นายวิช ัย บุญ อุดมพร )
รองบายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัด
ปฎิบ ้ต ราขการแทบ
บายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน
วิ'11ที่ ............... ...................................................

ลงขื่อ

๘ T(จ่าสิบโทธีติพ งศ์ มูล คำ)

เลขที่โครงการ ๖<£๐๓๗๓<£๐๑๖๑
เลขคุมสญญ'ไ ๖<£๐๔๑๔๑๔๓๘๗®

พยาน

ท

ร การบ!หา5ส่ว นจ™ w 113111

ใบสั่งจ้าง
ผู้รับจ้าง บริษัทโดโยต้านครพิงค์เขียงใหม่จำกัด

ใบสั่งจ้างเลขที่

ที่อยู่ เลขที่ ๑๖๘/๘ หมู่ ๑๐

วันที่ . . ใ อ . . ® . . . 1 ร พ

ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือ งลำพูน จังหวัดลำพูน £๑๑(£๐

ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

โทรศัพท ๐๔๒๐๓๐๙๙๙

ที่อยู่ ๑๒๔ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือ งลำพูน จังหวัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษั ๐£๐££๔๘๐๐๔๗๔๙

ลำพูน

'

โทรศัพท ๐-£๓£๙-๗๒๖๐

ตามที่ บริษัทโตโยต้านครพิงค์เขียงใหม่จำกัด ไต้เสนอราคา โว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซี่งไต้รับราคาและตกลงจ้าง
ตามรายการตังต่อไป่นี้
รายการ

ลำดับ

จำนวน

๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

หน่วย
๑

งาน

ราคาต่อ หน่วย

จำบวบเงิน

(บาท)

(บาท)

๒,๖๙๓.๑๙

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยาบพาหนะและ
ขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Toyota หมายเลข

๒,๖๙๓.๑๘

ทะเบียน บย - ๙๐๙๔ ลำพูน จำบวบ ๔
รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคาแบบท้ายนี้

(สองพับ หกร้อ ยเก้าลิบ สามบาทสิบ เถ้าสตางค์)

รวมเป็นเงิน

๒,£๑๗.๐๐

ภาษิมูล ค่าเที่ม

๑๗๖.๑๘

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒,๖๓๓.๑๘

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงึ๋อบไขต่อไปนี้
®. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วับ นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างไต้รับใบสั่งจ้าง
๒. ครบกำหนดส่งมอบวับที่ ..............k b ...M .....] s & £ ..............
01. สลานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. ระยะเวลารับประถัน ๔. สงวนสิทธํ่ค่าปรับกรลิ!ส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็น รายวับใบอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง
แต่ต้องไม่ตํ่ากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราขการสงวนสิทสิ้ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏวาสินค้านั้บมืลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ใบใบสั่งจ้าง กรลิ!นี้
ผู้รับ จ้างจะต้องดำเนิน การเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ
๙. การจ้างข่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหริอแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอํกทอดหนึ๋ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนทั้1ต้รับ
อนุญ าตเป็น หนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญ าตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนตังกล่าวนั้น ไม่เป็น เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น
จากความรับ ผิดหรือพับ ฃะหบ้าที่และผู้รับ จ้างจะยังคงต้องรับ ผิดในความผิดและความประมาทเลิน เล่อของผู้รับ จ้างช่วง หรือของ
ตัวแทบหรือลูกจ้างของผู้รัชจ้างช่วงนั้น ทุกประการ กรลิ!ผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าผินความในวรรคหนี้ง ผู้รับ จ้างต้องขำระ
ค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงิน ในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงิน ของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ไม่ตัดสิท ธิผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิกสัญ ญา

,

to

๘. การประเมีบ ผลการปฎิบ ้ติงานของผู้ป ระกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฎิบ ีติงาบแล้วเสร็จตามสัญ ญาหรือข้อตกลงของคู่ส ัญ ญา
เพื่อนำมาประเมิบ ผลการปฎิบ ้ติงาบของผู้ป ระกอบการ
หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสตมบีให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรับฎากร หากต้องการให้ใบสงจ้างมีผลตามกฎหมาย
๒.ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงดามเลขที่โครงการ ๖๕๐๓๗๑๙๕๒๖๔ จ้างซ่อมบำรุงยาบพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ
Toyota หมายเลขทะเบียน บย - ๙๐๙๕ ลำพูน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธ เฉพาะเจาะจง

,

ร

ร£>

ลงซอ.............................. โ...โ............................ผู้สงจ้าง
( นายวิข ัย บุญ อุด มพร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฎิบ้ติราชการแทน
บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
วับ ท .ี่ ................. ...............................................

,

3พ เ ,เ& เ

w 1i *

ลงขอ................................................................ผู้รับ ๒สังจ้าง
(.........................................................................)

ลงชื่อ .......................รพ !-!^......’............... พยาน
(จ่าลิบโทธิติพงค์ มูลคำ)

เล,บทโครงการ ๖๕๐๓ฅเ๑๘๕๒๖๔
เลขคุม?!ฌูณา ๖๕๐๓๑๔๓๕๔๔๘๐

0

รงค'การบ?หารส่วนจัง รท ด ล ำพ ูน

*

ใบสั่งซื้อ

J b 5 (ชโซ. พ!พ
ว ัน ท ิ........................

ผู้ขาย ร้าน เอ,เค ออโต้พาร์ทแอนค์เซอร์วิส

Vทอยู่ เลขท
1r / ๕๒/๖ซอย๕
r z r ถนนสนามกิ
z Zฬา

โบสั่งชื้อเลขที่ f ^ 0 ./ ^

ตำบลในเมือง อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑00๐

ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

โทรศัพท 0๙๓๓๐รท๓๘๓๔

ที่อยู่ ๑๒๕หมู่ท ี่๑ ๕ ตำบลป่า ลัก อำเภอเมือ งลำพูน จัง หวัด

เลขประจำตัวผู้เลีย ภาษี ๑๕๐๐๒๐๐๑๓๒๕๒๔

ลำพูน

$

โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามที่ ร้าน เอเด ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วิส ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซี่งได้รับราคาและตกลงชื้อ
ตามรายการตังต่อไปนี้
ลำดับ

รายการ

จำนวน

๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

หน่วย
๑

งาบ

ราคาต่อ หน่วย

จำนวนเงิน

(บาท)

(บาท)

๑1๙๐๐.๐๐

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
รถแบ็ค่โอลล์ ยี่ห้อ Volvo หมายเลขทะเบียน ตค -

๑,๙๐๐.๐๐

๗๔๙ ลำพูน จำนวน ๑ รายการ รายละเอีย ดตาม
1บเสนอราคาแนบท้ายนี้

(หนึ่งพับ เก้าร้อ ยบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน

๑,๗๗๕.๗๐

ภาษีมูล ค่าเพื่ม

(ร)Idcs^.gdo

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑,๙๐๐.๐๐

การชื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไป่นี้
๑. กำหนดส่งมอบภายโบ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งชื้อ
๒. ครบกำหนดส่งมอบวัน ที่... ..............................................................

๓. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. ระยะเวลารับ ประกัน ๕. สงวนลีทธิ้ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็น รายวันใบอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสั่งของ
ที่ยังไม่ได้รับมอบ
๖. ส่วนราขการสงวนลีทธิ้ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าลีบค้าบั้นมืลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในโบสั่งชื้อ กรณีนี้
ผู้ขายจะ!ต้องตำเนินการเปสั่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งชื้อทุกประการ
๘. การประเมิน ผลการปฎิน ัติงาบของผู้ป ระกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฎิบ้ตงานแล้วเสร็จตามสัญ ญาหรือข้อตกลงของคู่สัญ ญา
เพื่อนำมาประเมิน ผลการปฏิบ ้ตงาบของผู้ป ระกอบการ

๒
หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสตมป็ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั'ษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งชื้อมีผลตามกฎหมาย
๒.ใบสั่งชื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖(ะ๐๓๗๑๙๕:๓๔๙ ชื้อวัสดุยานพาหนะและ‘บนล่ง รถแบ็คโรลส์ ยี่ห้อ Volvo
หมายเลขทะเบียน ตค - ๗๔๙ ลำพูน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง
ลงชื้อ................................ ' ^ ^ . . . . ................. ผู้สั่งชื้อ
( นายวิข ัย บุญ อุด มพร)
รองนายกองค์การบวิหารส่วนจังหวัด
ปฏิบัติราขการแทน
นายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพบ
.................

^ ) . . . ผู้รับใบสั่งชื้อ

วับที่

b £ li.Fl. kifbdu

ลงชื้อ ...........................................................พยาน
(บายพิท ัก ษ์ อ่อนน้อม)
ลงชื้อ ...........................................................พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงค์ มูลคำ)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๓๗๑๙๔๓๔๘
เลขคุมสัญญา ๖๔๐๓๑๔๓๔๔๖๖๖

/ /

องคการบรหารส่ว นจัง หวัด ลำ!$น

ใบสั่งจ้าง
ผู้รัน,จ้าง โรงกลึงสุวิทย์การข่าง

พ , จ ่า .เ™ !

ที่อยู่ เลขที่ ๑๓๗ หมู่ ๘

วับที่ ....k .k ..lU lL

ตำ'บลป่าสัก อำ๓ อเมืองลำพู'^ จงห'รัดลำพูน <£(9)000

ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

โทรสัพท 0๘๑๙๖๐๐๒ ๗๙

ที่อยู่ ๑๒๔ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลป่าสัก อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัด

เลขประจำตัว ผู้เลึย ภาษี ๓๑๐๑๕๐๐๗๔๕๓๕๒

ลำพูน

พ

/ พ

โทรสัพท ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ตามที่ โรงกลึงสุวิทยการข่าง ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ขึ๋งไต้รัช ราคาและตกลงจ้าง ตามรายการตัง
ต่อไปบี้
ลำตับ
๑

จำนวน

รายการ

หน่วย
๑

บริการการบำรุงรักษาและช่อมแซม

งาบ

ราคาต่อ หน่ว ย

จำนวนเงิน

(บาท)

(บาท)

๙,๗๐๐.๐๐

คาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยานพาหนะและ
แบส่ง รถบรรทุกบํ้า ยี่ห้อ Hino หมายเลขทะเบีย น

๙,๗๐๐.๐๐

๘๐ - ๖๔ ๐๐ ลำพูน จำบวบ ๔ รายการ ราย
ละเอียดตามใบเสนอราคาแนบท้ายบี้

(เถ้าพัน เจ็ด ร้อ ยบาทถ้ว น)

รวมเนิบ เงิน

๘,๗๐๐.๐๐

ภาษีม ูล ค่า เพิ่ม

๐.๐๐

รวมเนิบเงินทั้งสิบ

๙ ,๗ ๐๐ ^๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงึ๋อนไขต่อไปบี้
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วับ นับ ถัดจากวัน ที่ผู้รับจ้างได้รับโบสั่งจ้าง
% น-Iทิ................ "k ..........
<£ ....................................
๒. ครบกำหนดส่. ง มอบวั

UJ.fi,

๓. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. ระยะเวลารับ ประกัน ๔. สงวนสิทธึ๋ค่าปรับกรณีส่งมอบเกิน กำหนด โดยคิด ค่าปรับ เนิบ รายวัน ใบอัต ราร้อ ยละ ๐.๑๐ ของราคางาบจ้าง
แต่ต้องไม่ต ั๋ากว่าวับ ละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสิน ค้านั้น มืลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ใบใบสั่งจ้าง กรณีบี้
ผู้รับ จ้างจะต้อ งดำเนิน การเปลี่ยนใหม่ไห้ถ ูกต้อ งตามใบสั่งจ้างทุกประการ
๗. การจ้างข่ว ง ผู้รับ จ้างจะต้องไม่เอางาน'ท ั้งหมดหริอแต่บ างส่วนไปจ้างข่วงลึกทอดหบี้ง เว้น แต่การจ้างช่วงงาบแต่บ างส่วนทึ๋ไต้รับ
อนุญ าตเนิบ หนังสือ จากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญ าตไห้จ้างช่วงงานแต่บ างส่วนตังกล่าวนั้น ไม่เนิบ เหตุให้ผู้รับ จ้างหลุดพ้น
จากความรับ ผิด หริอ พัน ธะหน้าที่และผู้รัน จ้างจะยังคงต้องรับ ผิด ในความผิด และความประมาทเลิน เล่อของผู้รับ จ้างช่วง หริอของ
ตัวแทนหริอ ลูกจ้างของผู้รับ จ้างช่วงนั้น ทุกประการ กรณีผู้รับ จ้างไปจ้างช่วงงาบแต่บ างส่วนโดยปา'ผิน ความใบวรรคหบี้ง ผู้รับ จ้างต้อ งขำระ
ค่าปรับ ให้แ ก่ผ ู้ว่าจ้างเนิบ จำนวนเงิน ใบอัต ราร้อ ยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงิน ของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งบี้ไม่ตัดสิท ธิผ ู้ว่าจ้างใบการบอกเลิกสัญ ญา

to

๘. การประเมินผลการปฎิบตี งิ านของผูป้ ระกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถน่าผลการปฎิบตํ งิ าบแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคูส่ ญ
ั ญา
เพีอ่ น่ามาประเมินผลการปฎิบต้ งิ าบของผูป้ ระกอบการ
หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสตมป็ให้เป็น ไปตามประมวลกฎหมายรัษ ฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมิผลตามกฎหมาย
๒.ไบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขพี่โครงการ ๖๕0๓๗๔๖๕๖๘๗ จ้างข่อมบำรุงยาบพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกบํ้า ยี่ห้อ Hino
หมายเลขทะเบีย น ๘๐ - ๖๕๐๐ ลำพูน จำบวบ ๕ รายการ โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง
ลง'ขื่อ......................... .........................................ผู้สั่งจ้าง
( บายวิข ัย บุญ อุด มพร)
รองบายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัด
ปฏิบ ํติราขการแทน
บายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน
วันพี่

^ 8....,..../

ลงขี่อ

37U 8 ต.'ป๋าลัn อ.เมรง จ.ลำพุงI 51000

^

.............. น
(จ่าสิบโทธีติพ งศ์ มูล คำ)

เลขที่โครงการ ๖๕0๓๗๔๖๕๖๘ตเ
เลขคุมสัญญา ๖๕0๔๑๔๑๕01๖๕๖

s e

::

พยาน

r

1

องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำไ3>

ใบสั่งซื้อ
ผู้ขาย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์?ส

ใบสั่งซื้อเลขที่ .. '$ ^ .^ d ^

ที่อยู่ เลขที่ ๕๒/๖ ซอย๕ ถนนสนามกหา

วันที่ . .. b . d . M t ^

ตำบลใบเมือง อำเภอเมือ งลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

โทรศัพท์ ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔

ที่อ ยู่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าลัก อำเภอเมือ งลำพูน จังหวัด

เลขประจำดัวผูเสยภาษ ๑๕๐๐๒๐๐๑๓๒๕๒๔

ลำพูน
โทรศัพท ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามที่ ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอบด์เซอร์วิส ไต้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซื้งไต้รับราคาและตกลงซื้อ
ตามรายการดังต่อไปนี้
รายการ

ลำดับ

หน่วย

จำบวบ

๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

๑

งาน

ราคาต่อ หน่ว ย

จำนวนเงิน

(บาท)

(บาท)

๑,๘๔๐.๐๐

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขบส่ง
ริถแบีคโฮลลํ ยี่ห้อ Volvo หมายเลขทะเบีย น ตค -

๑,๙๔๐.๐๐
/

0ท์๕๙ ลำพบ จำนวน ๑ รายการ รายละเอีย ดตาม
™
โ ,
๒ เสนอราคาแนบทายนิ

(หนึ่งพัน เก้าร้อ ยสี่ส ิบ บาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน

(ร),&(ร)ตา.OCs

ภาษีมูล ค่าเพื่ม

๑๒๖.๘๒

รวมเปีนเงินทั้งสิ้น

๑ 1๙๔๐.๐0

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างไต้รับผู้ขายไต้รับใบสั่งซื้อ

1๒._ ครบกำหนดส่
_ 1. งบอบวัVนทิ-J ................ ไ..................................................
ร3ฺ pjf Hj.fl, faM
{ท. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๕. ระยะเวลารับประกับ -

๕. สงวนสิทธิ้ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับ เป็น รายวับ ใบอัต ราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของ
ที่ยังไม่ไต้รับมอบ
๖. สวนราชการสงวนสิทธิ้ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้านี้นมืลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้
ผู้ขายจะต้องตำเนินการเปสิ่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
๗. การประเมิน ผลการปฎิป ตงาบของผู้ประกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถนัาผลการปฎิปตงานแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา
เพื่อน่ามาประเมินผลการปฎิบ้ตงานของผู้ประกอบการ

เ

b

หมายเหตุ ะ
๑. การติดอากรแสตมปให้เป็นไปดามประมวลกฎหมายร้ษฎ์ ากร หากต้องการให้ใบสัง่ ซือ้ มีผลตามกฎหมาย
๒.ใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้างบีอ้ า้ งอิงตามเลขทีโครงการ ๖£๐๔๗๐๓๑๗๘๓ ซือ้ วัลตุยานพาหนะและขบส่ง รถแบ็คโฮลลํ ยีห่ อ้ Volvo
หมายเลขทะเบียน ตด -๓1๔๘ ลำพูน จำนวน ๑ รายการโดยวิธเี ปีพาะเจาะจง
ลงขื่อ......................... ๔^โ.................................ผู้สั่งซื้อ
( บายวิข ัย บุญอุดมพร )
รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฎิบ้ติราซการแทน
บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ว ัน ท ี" ...

. . . ^ . M 1.

(นายพิท ัก ษ์ อ่อนน้อม)

ลงขือ่

โ

ร

ิ' -

(จ่าลิบโทธีติพงค์ มูลคำ)

เลขทีโ่ ครงการ ๖๔๐๔๗©๓๑๗๘๓
เลขคุมสน)นุเา ๖๔๐๔๑๔๒๒๔๔๒๘

พยาน

/

*

องค์การบ!หารส่วนจัพไคส์านฺr

ใบสั่งซื้อ
ผู้ขาย ร้า'น เอเค ออโต้พาร์ทแอนดํเซอร์วิส

ใบสั่งซื้อเลขที่

ที่อยู่ เลขที่ ๕๒/๖ ซอย(ะ ถนนสนามกีฬา

วับที่ ...& ฝ....1บ ,1

ตำ,บล,โบเมือง อำเภอเมือ งลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

โทรศัพท ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔

ที่อยู่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าลัก อำเภอเมือ งลำพูน จังห่วัด

/

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๕๐๐๒๐๐๑๓๒๕๒๔

ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามที่ ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนค์เซอร์วิส ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซื้งได้รับราคาและตกลงซื้อ
ตามรายการตังต่อไปบี้
ลำตับ

รายการ

จำนวน

๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

หน่วย
๑

งาน

ราคาต่อ หน่ว ย

จำนวนเงิน

(บาท)

(บาท)

๔,๔๐๐.๐๐

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยาบพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกเครบ ยี่ห้อ Hino หมายเลขทะเบีย น ๘๐

๔,๔๐๐.๐๐

- ๖๕๑๐ ลำพูน จำนวน ๒ รายการ รายละเอีย ด
ตามใบเส์น่อราคาแบบท้ายบี้
รวมเบ็เนเงิน
(สี่พ ัน สี่ร้อ ยบาทถ้วน)

ภาษีม ูล ค่าเพม

๒๘๗.๘๕

รวมเบีนเงินทั้งสิ้น

๔,๔๐๐.0๐
7

การซื้อ อยู่ภายได้นอนไขต่อไปบี้
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วับ นับถัด จากวับที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
๒. ครบกำหนดส่งมอบวับที่ ...................................................................

๓. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูบ
๔. ระยะเวลารับประกัน ๕. สงวนสีทธี้ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเบ็เบรายวับใบอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของ
ที่ยังไม่ได้รับมอบ
๖. ส่วนราขการสงวนสีทธิ้ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าบี้บมืลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้Iบใบสั่งซื้อ กรณีบี้
ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปสิ่ยบใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา
เพึ่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสตมป๋ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรับฎากร หากต้องการให้โบสัง่ ซือ้ มีผลตามกฎหมาย
๒.ใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้างบีอ้ า้ งอิงตามเลขทีโ่ ครงการ ๖๕๐๔๗๐๓๔๐๙๗ ซือ้ วัสดุยาบพาหนะและขบส่ง รถบรรทุกเครบ ยีห่ อ้ Hino
หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๕๑๐ ลำพูน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
ลงขื่อ

ผู้สั่งซื้อ
( นายวิช ัย บุญอุดมพร )
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฏิ'บดราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

วับ ที่.............b..)a...lUL(L..WM.............

ลงขือ่

........c / 1
(จ่าสิบโทธีติพงค์ มูลคำ)

เลขทีโ่ ครงการ ๖๕๐๔๗๐๓๔๐๙๗
เลขคุม สญญา ๖๕๐๔๑๔๒๒๕๕๓๐

พยาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่าชุน

ใบสั่งซื้อ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 'เร ^ /^ /? ! ไ

ผู้ขาย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนค์เซอร์วิส

โทอยู่ เลขท
1 ไ ๕๒/๖
' ซอย๕
, Iถนนสนามกิ
I I Isไหทา ^

วันที่

. . ๒ . ฟ ...M

r.

ตำบลในเมือง อำ๓ อเมืองลำพู,น จังหวัดลำพูน ๕®๐๐๐

ส่วนราฃการ องศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

โทรศพท ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔

ที่อ ยู่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าลัก อำเภอเมือ งลำพูน จังหวัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๕๐๐๒๐๐๑๓๒๕๒๔

ลำพูน
โทรศัพท ©-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามที่ ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วิส ไต้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซี่งไต้รับราคาและตกลงซื้อ
ตามรายการดังต่อไปนี้
รายการ

ลำดับ

จำนวน

(5) บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

หน่วย
๑

งาน

ราคาต่อ หน่ว ย

จำนวนเงิน

(บาท)

(บาท)

๒,๕๓๐.0๐

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยาบพาหนะและขบส่ง
๒,๕๓๐.๐๐

รถแทรกเตอร์ ยี่ห้อ Jo h n d eere หมายเลข
ค ะเ'น ยบ ตค -๗๕๙ลำพูน จำนวน๑
รายการ รายละเอีย ดตาม[บเลนอราคาแนบท้ายนี้

(สองพัน ห้าร้อ ยสามสิบ บาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน

๒,๓๖๔.๔๙

ภาษีม ูล ค่าเพม

๑๖๕.๕๑

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒,๕๓๐.๐๐

-------------------------------------

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓0 วับ นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างไต้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
๒. ครบกำหนดส่งมอบวับที่ ... ............ พ . . . , ! น , , . . . ! * i .............
on. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๔ ระยะเวลารับประกัน (๕. สงวนสีทธี้ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับ เป็น รายวัน ใบอัตราร้อ ยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของ
ที่ยังไม่ไต้รับมอบ
๖. ส่วนราขการสงวนสีทธึ๋ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าบั้นมิลักษณะไมติรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้
ผู้ข ายจะต้องตำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
£๗. การประเมิน ผลการปฎิบ้ติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฎิป่ติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญ ญา
เที่อนำมาประเมิน ผลการปฎิป ่ติงานของผู้ประกอบการ

๒
หมายเหตุ :
ร). การติดอากรแสตมป็ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายร้ษฎ์ ากร หากต้องการให้ใบสัง่ ซือ้ มีผลตามกฎหมาย
๒.ใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้างบีอ้ า้ งอิงตามเลขทีโ่ ครงการ ๖๕:๐๔๗๐๓๐๐๔!Z ซือ้ วัสดุยาบพาหนะและขนส่ง รถแทรกเตอร์ ยีห่ อ้ Johndeere
หมายเลขทะเบียน ตค - ๗๕:๙ ลำพูน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
ลงชื่อ

M

k L

ผู้สั่งซื้อ

( นายวิช ัย บุญ อุด มพร)
รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฎิ'บติราซการแทน
นายกองค์m รบริหุารส่วนจังหวัดลำพูน

(นายพิทักษ์ อ่อนน้อม)

ลงชือ่

พยาน
(จ่าสิบโทธีตพิ งศ์ มูลคำ)

เลขทีโ่ ครงการ ๖๕:0๙๗0๓๐๐๔๔
เลขคุม ?เณูเบูา ๖๔๐๔๑๔๒๒๕:๕๒๖

•ฬ ท า ร ฬ ! ท ,ส ่ว น ร ง}, 5 ^ . 1914

ใบสั่งซื้อ
ผู้ขาย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วิส

ใบสั่งซื้อเลขที่

ที่อยู่ เลขที่ ๕๒/๖ ซอย๕ ถนนสนามกีฬา '
ตำ'บลในเมือง อา๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

วันที่ ...fe-fe - M ” M
ส่วนราซการ องค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน

โทรศัพท์ ๐๔๓๓๐๓๓๘๓๔

ที่อ ยู่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัด

เลข,ป ระจำตัว ผู้เสีย ภาที่ ๑๕๐๐๒๐๐๑๓๒๕๒๔

ลำพูน
โทรศัพ ท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามที่ ร้าน เอเค ออโต้พ าร์ทแอบค์เซอร์วิส ใต้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งไต้รับราคาและตกลงซื้อ
ดามรายการดังต่อ ไปนี้

๑

๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

หน่วย

จำนวน

รายการ

ลำดับ

งาบ

จำบวบเงิน
(บาท)

๖,๑๐๐.๐๐

คาหนะ(78.18.01.00 ) วัส ดุยานพาหนะและขนส่ง
.ครึ่อ งอัด อากาศ รหัสครุกัณ ท์ ๐๗๐-๕๘-๐๐๐๑

๖,๑๐๐.๐๐

ทิดตั้ง,บน รถบรรทกเครบ ยี่ห้อ Isuzu หมายเลข
'
ดะเบียน ๘ ๑ - ๐๙๑๐ ลำพูน จาบวบ
๑ f/

ไ

ร่ายการ รายละเอีย ดตามใบเสนอราคาแบบท้ายนี้

(หกพับหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

รวมเป็น เงิน

๕,๗๐๐.๙๓

ภาษมูล ค่าเพิ่ม

๓๙๙.๐๗

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๖,๑๐๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงึ๋อนไขต่อไปนี้

.ZZT-Id

B0 i.fl พร!

๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วัน นับถัดจากวับที่ผ้รับจ้างไต้รับผัขายไต้รับใบสั่งซื้อ

๒. ครบกำหนดส่งมอบวันทิ ...........................■ '...".".......“ไ:.,:!:....
๓. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. ระยะเวลารับ ประกัน ๕. สงวนสิทธค่าปรับกรณีส่งมอบเกีน กำหนด โดยคิด ค่าปรับ เป็น รายวับ ใบอัต ราร้อ ยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของ
ที่ยังไมใต้รับมอบ
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธี้ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสิน ค้านี้บมิลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ใบใบสั่งซื้อ กรณีนี้
ผู้ขายจะต้อ งดำเนิบ การเปลี่ยนใหม่ให้ถ ูกต้องตามใบสั่งซื้อ ทุกประการ
๗. การประเมิน ผลการปฎัป ่ต ิงาบของผู้ป ระกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฎิป ่ต ิงานแล้วเสร็จตามสัญ ญาหริอ ข้อ ตกลงของคู่ส ัญ ญา
เพิ่อ นำมาประเมิน ผลการปฎิป ่ต ิงานของผู้ป ระกอบการ

๒
m o m w -i

๑. การติดอากรแสตมป็ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสัง่ ซือ้ มีผลตามกฎหมาย
๒.ใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้างนีอ้ า้ งอิงตามเลขทีโ่ ครงการ ๖๕๐๓๗๓๕'๐๐๐๘ ซือ้ วัสดุยาบพาหนะและขนส่ง เครือ่ งอัดอากาศ รหัสครุภณ
ั ฑ์
๐๗๐-๕๘-0 ๐๐® ติดตัง้ บน รถบรรทุกเครบ ยีห่ อ้ Isuzu หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๙๑๐ ลำพูน จำบวบ ๑ รายการ โดยวิธเี ซพาะเจาะจง
ลงซื้อ....................^ ^ ^ . . . . ......................ผู้สั่งซื้อ
( นายวิช ัย บุญ อุดมพร )
รองนายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัด
ปฎิบ ้ติราขการแทน
บายกองค์ก ^รห^าเ^วนจัง ง™ !ลำพูน
วับที่ ................................... ...............................

ลงซือ้

0

ร

(จ่าสิบโทธีตพิ งศ์ มูลคำ)
เลขทีโ่ ครงการ ๖๕๐๓๗๓๕๐๐๐๘
เลขคุม สัญ ญา b(tO(t(9)<5แ(5)

-

พยาน

V '

๙ »พ ัพ ฬ

ใบสั่งซี้อ

1,ร,,-

, 9 11

ผู้,เทย ร้าน ลำปางเซอริวส

ใบสั่งซื้อเลขที่

ที่อยู่ เลขที่ ๑ ๐ ๙ /๑ พ ู่ ๑๓

วันที่ ....ไร..ไร...!บJit. b iiV

ตำ,มลปงยางคก อำ๓ อห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง ๕๒๑๙๐

ส่วนราขการ องค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน

โทรศัพท์ ๐๙๐๙๙๕๙๖๒๒

ที่อ ยู่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำ๓ อเมือ งลำพูน จังหวัด

เลขประจำตัว ผู้เสิยภาษี ๓๔๗๐๑๐๐๕๐๘๓๘๔

ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามที่ ร้าน ลำปางเชอริวิล ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับราคานละตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อ
ไปนี้

ลำดับ

รายการ

จำนวน

๑ บริการการบำรุงรักษาและช่อมนชม

หน่วย
๑

งาบ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)
๓๔,๙๓๐.๐๐

จำนวนเงิน
(บาท)

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัส ดุยานพาหนะและขนส่ง
รถแบ็คโฮลลํ ยี่ห้อ Kom atsu หมายเ^ชทะเบีย น

๓๔,๙๓0.00

ดค - ๑๔๘ ลำพูน จำนวน ๑๐ รายการ ราย
ละเอียดตามใบเสนอราคาแนบท้ายนี้

(สามหมื่นลี่พับเถ้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

รวมเบีบ เงิน

๓๔,€^๓0.00

ภาษีม ูล ค่าเที่ม

0.00

รวมเบีบเงินทั้งสิบ

๓๔,๙๓๐.๐CJ

การซื้อ อยู่ภายใต้เงี๋อบไขต่อไปนี้

๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
๒. ครบกำหนดส่ง มอบวับ ที่...................................................................
(ท. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. ระยะเวลารับ ประกัน ๕. สงวนสิท ธี้ค ่าปรับ กรณีส ่งมอบเกิน กำหนดโดยคิด ค่าปรับ เบีบ รายวับ ในอัต ราร้อ ยละ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของ
ที่ยังไมใต้รับมอบ
๖. ส่วนราชการสงวนสิท ธี้ท ี่จะไม่รับ มอบถ้าปรากฎว่าสิน ค้านี้บ มืลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ใบใบสั่งซื้อกรณีน ี้
ผู้ขายจะต้อ งตำเนิบ การเปลี่ยนใหม่ให้ถ ูกต้อ งตามใบสั่งซื้อทุกประการ
ต/. การประเนิบ ผลการปฏิป ่ต ิงานของผู้ป ระกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฎิป ่ติงาบแล้วเสร็จตามสัญ ญาหริอข้อตกลงของคู่ส ัญ ญา
เพึ๋อนำมาประเนิบ ผลการปฎิป ่ต ิงานของผู้ป ระกอบการ

๒
หมายเหตุ ะ

๑. การติดอากรแสตมป็ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายร้ษฎ์ ากร หากต้องการให้ใบสัง่ ซือ้ มผลตามกฎหมาย
te-ใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้างนีอ้ า้ งอิงตามเลขทีโ่ ครงการ ๖๔๐๓๗๓๕:๐๑๑๔ ซือ้ วัสดุยานพาหนะและขบส่ง รถแบ็คโฮลล์ ยีห่ อ้ Komatsu
หมายเลขทะเบียน ตค - ๑๔๘ ลำพูน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
ลงขื่อ......................ใโ........................................ผู้สั่ง'ซื้อ
( บายวิซ ัย บุญ อุดมพร )
รองนายกองค์การบวิห ารส่วนจังหวัด
ปฏิบ ้ติราขการแทบ
บายกองค์การบวิห ารส่วนจังหวัดลำพูน

เอ เอ 1U.U. 6๕๖๕

^

ล ง ' ข ื่อ . . . . ..............................ผ้รับ่โบสั่ง1ซื้อ
h t,.m

. 28^ ; ; ; . . . “™

? .^

......... 2 5 ะ;.0. m
พุ

"■

ลงขอ .............ไ......:...'...!!:.....^ * ! ? ....... พยาน
(นายพิท ัก ษ์ อ่อนน้อม)

พยาน

ลงขือ่
(จ่าสิบโทธีตพิ งค์ มูลคำ)
เลขทีโ่ ครงการ ๖๔๐๓๗๓๔๐๑๑๔
เลขคุม สเyญา ๖๔๐๔๑๔๑๔๓๗๓๔

องคการบริห ารส่ว น,จ ัพ วัด ด์า ไ

ใบสั่งจ้าง
ผู้รั'บจ้าง บรษัทโตโยตานครพิงคเซยงไหมจำกัด
I 1
J
y
ที่อยู่ เลขท ๑๖น /๘ หมู่ ๑0

ใบสั่งจ้างเลขที่ ,? M

ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือ งลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑๑๕๐

ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

โทรตัพท ๐๕โ๖๐๓0 ๙๙๙

ที่อยู่ ๑๒๕: หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือ งลำพูน จังหวัด

เลขประจำตัวผู้เลีย ภา'ร 0 ๕๐๕:๕๔๘๐0 ๔๗๔๙

ลำพูน

วับที่ .'เอ..'b. jy.lL.

โทรตัพท 0-๕๓๕๙-๗๒๖0

ตามที่ บริษัทโตโยต้านครพิงค์เซียงใหม่จำกัด ไต้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งไต้รับราคาและตกลงจ้าง
ตามรายการตังต่อไปนี้

ลำตับ

รายการ

จำนวน

๑ บริการการป่า'รุ่งรักษาและซ่อมแซม

หน่วย
๑

งาบ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จำนวนเงิน
(บาท)

๗,๒๑๕.๐๑

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยาบพาหนะและ
'บนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Toyota หมายเลข

£ไเ,10(5)(&ใ.o (ร)

ร

ทะเบียน บพ - ๙๔๓๘ ลำพูน จำนวน ๑๑
รายการ รายละเอีย ดตามใบเสนอราคาแนบท้ายนี้

(เจ็ดพันสองร้อยสิบห้าบาทหนึ่งสตางค์)

รวมเป็นเงิน

๖,๗๔๓.0 0

ภาษีม ูล ค่าเพม

๔๗๒.0 ๑

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๗1๖๑๕.๐๑

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไป่นี้
<51. กำหนดส่งมอบภายใน ๓0 วับ นับถัดจากวับที่ผู้รับจ้างไต้รับใบสั่งจ้าง

.

I ~ -I

Vi ต! พ'ค.

เร. ครบกำหนดส่งมอบวับทิ ..............พ..®!,....".'..!'..............................
01.

สถานท ี่ส่งมอบ องค์การบริหารส,วนจังหวัดลำพูน

๔. ระยะเวลารับ ประกัน ๔. สงวนสิทธิ้ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับ เป็น รายวับ ในอัตราร้อ ยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง
แต่ต้องไม่ตํ่ากว่าวันละ ๑ ๐ 0 .๐๐ บาท
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธี้ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม,ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้
ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ไห้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ
๘. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหริอแต่บางส่วนไป่จ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแด'การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ไค้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงาบแต่บางส่วนตังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น
จากความรับผิดหริอพ้บธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หริอของ
ตัวแทนหริอลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผรู้ ับจ้างไปจ้างช่วงงาบแต่บางส่วน โดยฝ่าป็นความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องขำระ
ค่าปรับ ให้แก่ผ ู้ว่าจ้างเป็น จำบวบเงิน ใบอัตราร้อ ยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญ ญา

๘. การประเมิน ผลการปฎิบ้ตงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบ้ตงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญ ญา
เที่อนำมาประเมินผลการปฎิบ้ตงานของผู้ประกอบการ
หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมบีให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรับฎากร หากต้องการให้ใบสั่งข้างมิผลตามกฎหมาย
๒.ใบสั่งข้างสั่งข้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕0๔๗๐๒๖๘๐๑ ข้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนล่ง รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ
Toyota หมายเลขทะเบียน บพ - ๙๔๓๙ ลำพูน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงขื่อ ...................... จ ..!a C ^ ......................ผู้สั่งข้าง
( นายวิข ัย บุญอุดมพร )
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฎิบ้ตราชการแทบ
- J

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน
ไท <£ \น่.ซ. i S i

ร!11........ 5.ไ............................................................ ผู-้ร ับ1๒ลัi งข้gาง
ลงซอ
(...........................................................................)

* 4 » .........—

......................................, 1ยาน

(นายพิท ัก ษ์ อ่อนน้อม)
น
c X :
ลงขอ....................... .รพ«๒^...................... พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงค์ มูลคำ)

เร*แทัโครงการ ๖๔๐๔๗๐๒๖๘๐®
นรขคุมสญญา ๖๔๐๔๑๔๒๑๖๑๗๓

*

ใบสั่งจ้าง

ผู้รัชจ้าง ห้างหุ้น ส่วนจำกัด พียงใหม่กลการ

ใบสั่งจ้างเลขที่

ที่อยู่ เลขที่ ๙๑๙ หมู่ ๖ ถนนเชียงใหม่-หางดง

วับที่

ตำบลแม่เหียะ อำ๓ อเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๙๐๑๐๐

ส่วนราขการ องค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน

โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๘๒๔๗๗๘

ที่อ ยู่ ๑๒๙ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือ งลำพูน จังหวัด

เลขประจำตัว ผู้เสีย ภาร ๐๙๐๓๙๖๑๐๐๗๗๗๑

ลำพูน

พ ^4

โทรศัพท์ ๐-๙๓๙๙-๗๒๖๐

ตามที่ ห้างหุ้น ส่วนจำกัด เชียงใหม่กลการ ได้เสนอราคา ใว้ต่อ องค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน ขี่งไต้รับ ราคาและตกลงจ้าง
ตามรายการดังต่อ ไปนี้

ลำตับ

รายการ

จำนวน

๑ บริการการบำรุงรักษาและข่อ มแขม
>

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

หน่วย
๑

งาบ

จำนวนเงิน
(บาท)

๓๓,๔๓๗.๕๐

พาหนะ(78.18.01.00 ) ข่อมบำรุงยานพาหนะและ
รบส่ง รถบรรทุก เทท้าย ยี่ห้อ Foton หมายเลข

ส1ตไ,<ริแ6กฅเ.<ร!^0

ทะเบียน ๘๑ - ๒๒๙๖ ลำพูน จำนวน ๔
รายการ รายละเอีย ดตามใบเสนอราคาแบบท้ายนี้

(สามหมึ่นสามพันลี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

รวมเนิบ เงิน

๓®,๒๙๐.๐๐

ภาษีม ูล ค่าเพม

๒,๑๘๗.๙๐

รวมเนิบเงิน ทั้งสิบ

01๓,๔๓๗.๙๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายได้เงื่อนไขต่อไปนี้
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วับ นับถัดจากวับที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ .............. fe..l... fflfL -h O t.........
๓. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. ระยะเวลารับประกัน ๙. สงวนสิทธึ๋ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคดค่าปรับเนิบรายวับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางาบจ้าง
แต่ต้องไม่ตํ่ากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้บมืลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใ■ บสั่งจ้าง กรณีน ี้
ผู้รับ จ้างจะต้อ งดำเนิน การเปลี่ยนใหม่ให้ถ ูกต้อ งตามใบสั่งจ้างทุกประการ
๗. การจ้างข่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางาบทั้งหมดหริอแต่บ างส่วนไปจ้างข่วงอกทอดหนี้ง เว้น แต่การจ้างข่วงงานแต่บ างส่วนทั้ใต้รับ
อนุญ าตเนิน หนังสีอจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างใต้อ นุญ าตให้จ้างข่วงงานแต่บ างส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เนิบเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น
จากความรับ ผิด หริอ พัน ธะหน้าที่และผู้รับ จ้างจะยังคงต้อ งรับ ผิด ใบความผิด และความประมาทเลิน เล่อของผู้รับ จ้างข่วง หริอของ
ตัวแทนหริอ ลูกจ้างของผู้รับ จ้างข่วงนั้น ทุกประการ กรณีผู้รับ จ้างไปจ้างข่วงงาบแต่บ างส่วนโดยฝ่าผิน ความใบวรรคหนี้ง ผู้รับ จ้างต้อ งขำระ
ค่าปรับ ให้แ ก่ผ ู้ว่าจ้างเนิบ จำนวนเงิน ใบอัต ราร้อ ยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงิน ของงาน ที่จ้างข่วง ทั้งนี้ ไม่ดัดสิท ธิผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิกสัญ ญา

๘. การประเมิบ ผลการปฎิบ ้ต ิงานของผู้ป ระกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบ ้ติงานแล้วเสร็จตามสัญ ญาหรือข้อตกลงของคู่ส ัญ ญา
เที่อ นำมาประเมิน ผลการปฐบ้ต ิงานของผู้ป ระกอบการ
หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสตมป๋ให้เป็น ไปตามประมวลกฎหมายรับ ฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมิผลตามกฎหมาย
เอ.ใบสั่งจ้างสั่งจ้างบี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕0๓๗๓๕0๒๖๘ จ้างซ่อมบำรุงยาบพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก เทท้าย ยี่ห้อ
Foton หมายเลขทะเบีย น ๘๑ - ๒๒๕๖ ลำพูน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธ ีเอพาะเจาะจง

ลงขื่อ

ผู้สั่งจ้าง
( นายวิข ัย บุญ อุดมพร )
รองนายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัด
ปฎิบ ํติ,ราชการแทน

ลงขือ่

พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงค์ มูล คำ)

เลขที่โครงการ ๖๕0๓๗๓๕๐๒๖๘
เลขคุมสัญญา ๖๕๐๔๑๔๑๔๓๙๓๙

อ์ง คการบริห ารส่ว นจัพ ว®)ลา•ผู u

ใบสั่งซื้อ
ผู้ข าย ร้าน เอเค ออโต้พ าร์ทแอบค์เซอร์วิส
I 1
.
/
ทีอยู่ เลขที ๕๒/๖ ซอย๕ ถนนสนามกีหา

ใบสั่งซื้อเลขที่

ตำบลในเมือง อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

ส่วนราขการ องค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน

โหรตัพท ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔

ที่อ ยู่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัด

เลขประจำตัว ผู้เสีย ภาษี ๑๕๐๐๒๐๐๑๓๒๕๒๔

ลำพูน

วับที่ ..k .? ...f f i'...

โทรตัพ ท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามที่ ร้าน เอเด ออโต้พ าร์ทแอนค์เซอร์วิส ใต้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ๋งไต้รับราคาและตกลงซื้อ
ตามรายการตังต่อ ไปนี้

ลำตับ
๑

รายการ
บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

หน่วย
๑

งาน

จำนวนเงิน
(บาท)

๖,๕๐๐.๐๐

คาหนะ(78.18.01.00 ) วัส ดุยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ Hino หมายเลขทะเบีย น

๖,๕๐๐.๐๐

๘๐ - ๘๔๓๙ ลำพน จำนวน ๒/ร'ายการ ราย
ระเอียดตามใบเสนอราคาแนบท้ายน

(หกพับห้าร้อยบาทถ้วน)

รวมเป็น เงิน

๖,๐๗๔.๗๗

ภาษีม ูล ค่าเพื่ม

๔๒๕.๒๓

รวมเป็นเงินทั้งสิบ

b ,(to o .o d

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
<8. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วัน นับถัดจากวับที่ผู้รับจ้างไต้รับผู้ขายไต้รับใบสั่งซื้อ
๒ ครบกำหนดส่งมอบวับที่........................................................
เท. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
C. ระยะเวลารับประกัน C. สงวนสิทธค่า,ปรับกรถ่3ส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวับใบอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของ
ที่ยังไมใต้รับมอบ
ะ>. ส่วนราขการสงวนสิทธที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้านี้บมืสักษผะไม่ตรงดามรายการที่ระบุไว้ใบใบสั่งซื้อ กรผีนี้
ผู้ขายจะต้องตำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
ฝ. การประเนินผลการปฎํป่ติงาบของผู้ประกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฎิบ้ตงานแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา
เพื่อนำมาประเนิบผลการปฎิบติงานของผู้ประกอบการ

«

๒

หมายเหตุ ;

๑. การติดอากรแสตมiM

เป็น ไปตามประมวลกฎหมายรับ ฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย

๒.ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕:๐๓๗๓<£๐๒๓๘ ซื้อวัส ดุยานพาหนะและขบส่ง รถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ Hino
หมายเลขทะเบีย น ๘๐ - ๘๔๓๙ ลำพูน จำนวน ๒ รายการ โคยวิธ ีเอ'พ าะเจาะจง

( บายวิข ัย บุญ อุดมพร )
รองนายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัด
ปฏิบ ้ติราขการแทน
บายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน

(บายพิท ัก บ์ อ่อนน้อม)

ลงขือ่

...... c T
(จ่าสิบโทธีติพงศ์ มูล คำ)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๓๗๓๔๐๒๓๘,
เลขคุมสญญา ๖๕๐๔๑๔๑๔๓๙๒๐

พยาน

6งคการบ?Vทรส่วนจ-งห^คฝ็.

4

•’

ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย ร้าน เอเค ออโต้พ าร์ทแอบค์เซอร้วิล

ใบสั่งซื้อเลขที่

ที่อ ยู่ เลขที่ ๕ ๖/๖ ซอย๕ ถนนสนามกีฬา

วับที่ ...k.d.jy.'L bfW

ตำบลใบเมือง อา๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

ส่วนราขการ องค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน

โทรดัพท 0๘๓๓0๓๓๘๓๔

ที่อยู่ ๑๒๕; หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าลัก อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัด

เลขประจำตัวผูเสียภาษ ๑๕๐๐๒๐๐๑๓๒๕๒๔

ลำพูน
โทรดัพท ๐-๕๓๕;๙-๗๒๖o

ตามที่ ร้าน เอเด ออโต้พ าร์ทแอบด์เซอร้วัส ไต้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ
ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ

รายการ

จำบวบ

๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

หน่วย
๑

งาน

จำบวบเงิน
(บาท)

๒๒,(ริ)๐ 0.๐ ๐

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยาบพาหนะและขนส่ง
รถบดล้อเหล็ก ยห้อ Sakai หมายเลขทะเบียน ถ• y ร

๒๒,๑๐๐.๐0

- ๓๒ ลำพูน จำนวน ๓ ราชการ รายละเอีย ดตาม
[บเสนอราคาแนบท้ายนี้

(สองหมื่นสองพันหนี้งร้อยบาทถ้วน)

รวมเป็น เงิน

๒๐,๖๕;๔.๒๑

ภาษมูล ค่าเพิ่ม

๑,๔๔๕.๗๙

รวมเบีน เงิน ทั้งสิ้น

๒๒,๑๐(^๐๐

การซื้อ อยู่ภาย'โต้พอ'บไฃต่อ'ไป'นี้
(ริ). กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวับที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันท ี่

.... .................. .1?.ฝ ....! นรฝืร....feiM ................

CD. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. ระยะเวลารับ ประกัน ๔. สงวนสิทธี้ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับ เบ็เบรายวับ ในอัตราร้อยละ 0.๒๐ ของราคาลงของ
ที่ยังไมโด้รับมอบ
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธี้ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้านี้นมิลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีน ี้
ผู้ขายจะต้องตำเนิบ การเปลื่ยบใหม่ไห้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
๗. การประเมิน ผลการปฎิบ ีติงานของผู้ป ระกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฎป่ติงาบแล้วเสร็จตามสัญ ญาหรือข้อตกลงของคู่ส ัญ ญา
เพิ่อนำมาประเมิน ผลการปฐบ้ต ิงาบของผู้ป ระกอบการ

to

4

หมายเหตุ ะ
๑. การติดอากรแลตมป็ให้เป็น ไปตามประมวลกฎหมายร้ษ ์ฎ ากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒.ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบี้อ ้างอิงตามเลขทีโครงการ ๖๕:๐๔๗๐๒๙๒๕:๗ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบดล้อเหล็ก ยึ่ห้อ Sakai
หมายเลขทะเบียน ถข - ๓๒ ลำพูน จำนวน ๓ รายการ โดยวัธ ิเฉพาะเจาะจง
ลงซื่อ.

ผู้สั่งซื้อ
( นายวัช ัย บุญ อุดมพร )
รองบายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัด
ปฎิบ ้ตราขการแทน
นายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพน
te b ณ ). m

ว ับ ท ิ................................................โ .: . . . . . . . . . . . .................

วันที

2 1 แ พ . 2565

ลงซื่อ
(บายพิท ัก ษ์ อ่อนน้อม)

ลงซือ่

พยาน
(จ่าสิบโทริติพงค์ มูล ลำ)

เรขทีใกรงการ ๖๕:๐๔๗๐๒๙๒๕:๗
น,ขคุมสัญญา ๖๕๐๕๑๔๒๒๕๕๒๐

