องค์การบ?1ทรสํวน^หวัดลำพูน

ใบสั่งซื้อ
ผูช้ าย บริษทั สหสายเหนือหล่อยาง จำกัด
ทีอ่ ยู่ เลขที่ ๑๐๘ หมู่ ๒
ตำบลป่าลัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน £๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓๕๒๕๑๑๑
เลขประจำตัวผูเ้ สียภาษั ๐๕๑<£๕๖๓๐๐๐๖๓๕

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่

^

;Ja. มค์เ.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ ยู่ ๑๖๕ หมูท่ ่ี ๑๕ ตำบลป่าลัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามที่ บริษทั สหสายเหนือหล่อยาง จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึง่ ได้รบั ราคาและตกลงซือ้
ตามรายการตังต่อไปบี้
ลำตับ

รายการ

จำนวน

๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ผาหบะ(78.18.01.00 ) วัสดุยาบพาหนะและขนส่ง
รถแทรกเตอร์ฟาร์ม ยีห่ อ้ Lovoเ หมายเลข
ทะเบียน ตค - ๑๗๔๕ ลำพูน จำนวน ๑
รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคาแนบท้ายบี้

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

หน่วย
๑

งาบ

จำนวนเงิน
(บาท)

๑,๒๐๐.๐๐
๑,๒๐๐.0๐

รวมเป็นเงิน

©),<5>lo(ร).(รนึ่o

ภาษีมลู ค่าเพีม่

(หนึ่งพับสองร้อยบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทัง้ สิน้

๑,๒๐๐.๐๐

การซือ้ อยูภ่ ายได้เงือ่ นไขต่อไปบี้
(ร. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันทีผ่ รู้ บั จ้างได้รบั ผูข้ ายได้รบั ใบสัง่ ซือ้
to. ครบกำหนดส่งมอบวันที ..................... .
. . ..............
(ท. สถานทีส่ ง่ มอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน
C. ระยะเวลารับประกัน ๕. สงวนสิทธิค้ า่ 'ปรับกรณิสง่ มอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิง่ ของ
ทีย่ ังไมได้รบั มอบ
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิท้ จ่ี ะไมวับมอบถ้าปรากฎวำสินค้าบัน้ มีลกั ษณะไม่ตรงตามรายการทีร่ ะบุไว้ใบใบสัง่ ซือ้ กรณีบ้ี
ผูช้ ายจะต้องดำเบนการเปสิย่ บใหม่ให้ถกู ต้องตามใบสัง่ ซือ้ ทุกประการ
4. การประเมินผลการปฏิบต้ งานของผูป้ ระกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบตั งิ าบแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคูส่ ญ
ั ญา
เพีอ่ นำมาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการ

,

„J

- ฅเ fl.fT พ!พ!

๒

7!มายเหตุ ะ
๑. การติดอากรแสตมป๋ให้เป็น ไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย

๒.ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบี้อ้างอิงตามเลขที่ใครงการ ๖๕:๐(ะ๗๑๘๙๕๓๐ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถแทรกเตอร์ฟาร์ม ยี่ห้อ Lovol
หมายเลขทะเบียน ตค - ๑๗๔๕ สำพูน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง

ลงขือ่ ..................... ........................................ผูส้ ง่ั ซือ้
( บายวิชยั บุญ อุดมพร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฏิบตั เิ รา'ซกา,รแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน
xวันพูท...................
- b [ น ) to ftf
ลงขือ่

วันท

(

1

รเ.ร. เคว้^นาก
กรรมการฆพการ

............... 7 t o 2 5 W ....

JL
ลงซอ...........................โ..^?.”
.:............พยาน
(บายพิทกั ษ์ อ่อนน้อม)
พยาน

ลงขือ่
(จ่าสิบโทธีตพิ งค์ มลคำ)
เพ ที่โ ครงการ ๖๕๐๕๗๑๘๙๕๓๐
เพคุม ?!rueบา ๖๕๐๕๑๔๓๔๕๘๔๒

!5งคการบ?หารส‘วนจังห5ดลำพูน

J

ใบสั่งซื้อ
ผูข้ าย บริษทั สหลายเหนือหล่อยาง จำกัด
ทีอ่ ยู่ เลขทิ' ๑๐๘ หมู่ ๒
ตำบลป่าลัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๔๑๐๐๐
โทรค้พท ๐๔๓๔๒๔๑๑๑
เลขประจำดัวผูเ้ ลียภาษี ๐๔๑๕๔๖๓๐๐๐๖๓๔

ใบสัง่ ซอเลขที,
วันที่ โ \ ‘^•^*
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ ยู่ ๑๒๔ หมูท่ ี่ ๑๔ ตำบลป่าลัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท ๐-๕๓๔๙-๗๒๖๐

ตามที่ บริษทั ลหลายเหนือหล่อยาง จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ตอ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึง่ ได้รบั ราคาและตกลงซือ้
ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ

รายการ

ร. บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
เฑหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยาบพาหนะและขนส่ง
รถยนต์สว่ นกลาง ยีห่ อ้ Isuzu หมายเลขทะเบียน ก
- ๔๔๔๖ ลำพูน จำนวน ๑ รายการ รายละเอียด
ตามใบเสนอราคาแนบท้ายนี้

(หนึง่ หมื,นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

จำนวน

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

หน่วย
๑

งาน

จำนวนเงิน
(บาท)

๑๗,๘๐๐.0๐
๑๗,๘๐๐.0๐

รวมเป็นเงิน

(ริ)t), <Dถา(ร^,(£(ริ)

ภาษีมลู ค่าเพม

๑,๑๖๔.๔๘

รวมเป็นเงินทัง้ สิน้

๑๗,๘๐๐.๐๐

กา 5 ซือ้ อยูภ่ ายได้เงือ่ นไขต่อไปนี้
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วับ นับถัดจากวับทีผ่ รู้ บั จ้างได้รบั ผูข้ ายได้รบั ใบสัง่ ซือ้
Is. ครบกำหบดส่งมอบวันที่................... ..........................................
(ะท สถานทีส่ ง่ มอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
(๔ ระยะเวลารับประกับ ๕. สงวนลีทธึค๋ า่ ปรับกรณีสง่ มอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันใบอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสัง่ ของ
el a>ห fl V‘น
ทยังไมได้รบั มอบ
๖ ส่วนราขการสงวนลีทธีท้ จ่ี ะไม่รบั มอบถ้าปรากฎว่าลีบค้านีน้ มืลกั ษณะไม่ตรงตามรายการทีร่ ะบุไว้ใบใบสัง่ ซือ้ กรณีน้ี
ผูข้ ายจะต้องดำเนินการเปลีย่ นใหม่ให้ถกู ต้องตามใบสัง่ ซือ้ ทุกประการ
r i การประเมืนผลการปฎิบด้ งานของผูป้ ระกอบการ หน่วยงานของรัฐลามารถนำผลการปฏิบตั งิ าบแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคูส่ ญ
ั ญา
เทีอ่ นำมาประเมินผลการปฏินตั งิ านของผูป้ ระกอบการ

๒

ทมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสตมป็ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมาย!'ษฎากร หากต้องการให้ใบสัง่ ซือ้ มีผลดามกฎหมาย
๒.ใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้างนีอ้ า้ งอิงตามเลขทีโ่ ครงการ ๖๕๐!Z๗๑๔๔๒๖® ซือ้ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์สว่ นกลาง ยีห่ อ้ Isuzu
หมายเลขทะเบียน ก - ๕๕.ร:๖ ลำพูน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
ลงขือ่ ..............................................................ผูส้ ง่ั ซือ้
( นายวิชยั บุญ อุดมพร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฎํบต้ ริ าชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
วัน ที่......................................................

(บาย'จริ ฎั ฐ์ ฐิตวิ ฒ
ั นาการ)
.กรรมการผูจ้ ดั การ
วับที่

-.7 .2.ย. 2565

ลงขือ่

พยาน
(นายพิทกั ษ์ อ่อนน้อม)

ลงขอ..........................โ............................ พยาน
(จ่าสิบโทธีตพิ งค์ มูลคำ)
เรปทีโครงการ ๖๕๐๕๗®๙๔๒๖๑
เรปคุมสันุ)นุ)า ๖๕๐๕®๔๓๕๕๔๐๘

รงคการบ?ห าริส 1์ น จัง V ,จัค ล ำช นุ

ใบสั่งจ้าง
ใบสัง่ จ้างเลขที่
วันที ...."....า/.'.ไ^:...„
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ ยู่ ๑๒๔ หมูท่ ่ี ๑๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๔๓๔«-๗๒๖๐

ผูร้ บั จ้าง บริษทั สยามนิลลันเชียงใหม่ จำกัด
ทีอ่ ยู่ เลขที่ ๑๔๙/๙ หมู่ ๓
ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองสำพูน จังหวัดลำพูน ๔๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๓๒๖๑๑๖๖
เลขประจำตัวผูเ้ สิยภาษี ๐๔๐๔๔๓๗๐๐๒๑๙๗

Vd- b ม๊ ย. พ^ *

ตามที่ บริษทั ลยามบิลสันเชียงใหม่ จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ชีง่ ไต้รบั ราคาและตกลงจ้าง
ตามรายการดังต่อไปนี้
ลำดับ

รายการ

(ริ) บริการการบำรุงรักษาแสะข่อมนซม
พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยานพาหนะและ
ขนล่ง รถยนต์สว่ นกลาง ยีห่ อ้ Nissan หมายเลข
ทะเบียน บร - ๗๒๘ ลำพูน จำนวน ๔
รายการ รายละเจียดตามใบเสนอราคาแบบท้ายนี้

(สองพันสองร้อยห้าสิบเก้าบาทแปดสิบสิ'สตางค์)

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

หน่วย

จำนวน
(ริ)

งาน

จำนวนเงิน
(บาท)

๒1๒๔๙.๘๔
๖,๒๔๙.๘๔

รวมเป็นเงิน

๒,๑๑๒.๐๐

ภาษี,มลู ค่าเพม

(ริ)(รนิ &
่ึ ใ!.Ca(รงิ ่ื

รวมเป็นเงินทัง้ สิน้

๖,๒๔๙.๘๔

การสัง่ จ้าง อยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขต่อไปนี้
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วับ นับถัดจากวันทีผ่ รู้ บั จ้างไต้รบั ใบสัง่ จ้าง
1๒.
_ ครบกำหนดส่
_ .
7 งมอบวั„บนุที ......................
■ ■. โ....!.!:!.,
ฟ n .fl,/.....k....fo. l...........
๓. ลถานทีส่ ง่ มอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. ระยะเวลารับประกัน ๔. สงวนสิทธีค้ า่ ปรับกรณีสง่ มอขเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง
แต่ตอ้ งไม่ตา่ํ กว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธิท้ จ่ี ะไมจับมอบถ้าปรากฎวำสินค้าบัน้ มีลกั ษณะไม่ตรงตามรายการทีร่ ะบุไว้ใบใบสัง่ จ้าง กรณีน้ี
ผูร้ บั จ้างจะต้องดำเบินการเปลีย่ นใหม่ให้ถกู ต้องตามใบสัง่ จ้างทุกประการ
๖. การจ้างข,วง ผูร้ บั จ้างจะต้องไม่เอางานทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างข่วงอีกทอดหนึง่ เว้นแต่การจ้างข่วงงานแต่บางส่วนห!ต้รบั
อนุญาตเป็นหนังสือจากผูว้ า่ จ้างแล้ว การทีผ่ วู้ า่ จ้างไต้อนุญาตให้จา้ งช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวบัน้ ไม,เป็นเหตุให้ผรู้ บั จ้างหลุดพ้น
จากความรับผิดหรือพันธะหน้าทีแ่ ละผูร้ บั จ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผูร้ บั จ้างช่วง หรือของ
ตัวแทนหรือลูกจ้างของผูร้ บั จ้างช่วงบัน้ ทุกประการ กรณีผรู้ บั จ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าป็นความใบวรรคหนึง่ ผูร้ บั จ้างต้องขำระ
ค่าปรับให้แก,ผูว้ า่ จ้างเป็นจำนวนเงินใบอัตราร้อยละ ๑๐ (ลิบ) ของวงเงินของงาน ทีจ่ า้ งช่วง ทัง้ นีไ้ ม่ตดั สิทธิผวู้ า่ จ้างในการบอกเลิกสัญญา

๒
๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงาน‘ของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรีอข้อตกลงของคู่สัญญา
เพี่อนำมาประเมิน ผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป๋ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสัง่ จ้างมิผลตามกฎหมาย
๒.ใบสัง่ จ้างสัง่ จ้างนีอ้ า้ งอิงตามเลขทีโ่ ครงการ ๖(1:๐๕:๗๑๓๔๖๑๖ จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์สว่ นกลาง ยีห่ อ้
Nissan หมายเลขทะเบียน บร - ๗๒๙ ลำพูน จำนวน ๕: รายการ โดยวิธเิ ฉพาะเจาะจง

<■. <}*

ลงขือ่ ...................5 1 ^ . . .......... ....ผูส้ ง่ั จ้าง
( บาบ่วขิ ยั บุญ อุดมพร)
รองนายกองคการบริหารส่วนจังหวัด
ปฏิบตั ริ าขการแทบ
บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

-11J

- 'เอ D.U . เรแเพ "

ลงขือ่ ......( T L น.

(.พ.?.£>.?..0.1] .โ.โ.'โ)นฺ.,<J.:ๆ).?.

วันที่

^

ลง1ข อ ........................................................พยาน
(บายพิทกั ษ์ อ่อนน้อม)
ลงขือ่ ..................... .. ....^ . ................... พยาน
(จ่าสิบโทธิตพิ งศ์ มูลคำ)
เลขที่โครงการ ๖๕:๐๕:๗๑๓๔๖๑๖
เลขคุม?!ญญา ๖๕:๐๕:๑๔๓๕:๔๗๒๕:

รงฑการบ?-หารส,ว'นจ้,ง H

ใบสั่งจ้าง
ใบสัง่ จ้างเลขที่
วันที
ส่วนราซการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ ย่ ๑๒๕หม่ท ๑่ี ๕ ตำบลป่าสักอำเภอเมืองลำพนจังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ 0-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ผูร้ บั จ้าง บริษทั โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่จำกัด
ทีอ่ ยู่ เลขที่ ๑๖๘/๘ หมู่ ©๐
ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕:๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๒๐๓๐๙๙๙
เลขประจำตัวผูเ้ ลียภา,ร ๐๕๐๕๕๔๘๐๐๔รา!๔๙

- V. ม•ย'.

ตามที่ บริษทั โตโยด้านครพิงค์เชียงใหม่จำกัด ได้เลนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึง่ ได้รบั ราคาและตกลงจ้าง
ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ

รายการ

๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
พาหนะ(78.18.01.00 ) จ้างซ่อมบำรุงยาบพาหนะ
.เละขนส่ง รถยนต์สว่ นกลาง ยีห่ อ้ Toyota
หมายเลขทะเบียน บพ - ๘๖๖๑ ลำพูน จำนวน
๑๑ รายการ โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง รายละเอียดตาม
โบเสนอราคาแนบท้ายนี้

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

หน่วย

จำนวน
๑

(เจ็ดพับสองร้อยสิบห้าบาทหนึ่งสตางค์)

งาน

จำนวนเงิน
(บาท)

๗,๒๑๕.๐๑
๗,๒๑๕1๐๑

รวมเป็นเงิน

๖,๗๔๓.๐๐

ภาษีมลู ค่าเพิม่

<3๖0(5)

รวมเป็นเงินทัง้ ลิน้

๗,๒๑๕^๐๑

การสัง่ จ้าง อยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขต่อไปนี้
(ร). กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับกัดจากวันทีผ่ รู้ บั จ้างได้รบั ใบสัง่ จ้าง
๖.
(ท.
C.
๕.

อนนนพ

ครบกำหนดส่งบอบวับที่ .........โ:...
.................
ลถานที,ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ระยะเวลารับประกัน สงวนสิทธีค้ า่ ปรับกรณีสง่ มอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันใบอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง
แต่ตอ้ งไม่ตา่ํ กว่าวับละ ๑ 00.00 บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสืทธํท่ จ่ี ะไม่รบั มอบถ้าปรากฎวำสินค้าบัน้ นึล่ กั ษณะไม่ตรงตามรายการทีร่ ะบุไว้ในใบสัง่ จ้าง กรณีน้ี
ผูร้ บั จ้างจะต้องดำเนินการเปลีย่ นใหม่ให้ถกู ต้องดามใบสัง่ จ้างทุกประการ
ฟ. การจ้างช่วง ผูร้ บั จ้างจะต้องไม่เอางานทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึง่ เว้นแต่การจ้างช่วงงาบแต่บางส่วนทีไ่ ด้รบั
อนุญาตเป็นหนังสือจากผูว้ า่ จ้างแล้ว การทีผ่ วู้ า่ จ้างได้อนุญาตให้จา้ งช่วงงาบแต่บางส่วนดังกล่าวบัน้ ไม่เป็นเหตุให้ผรู้ บั จ้างหลุดพัน
จากความรับผิดหรือพันธะหน้าทีแ่ ละผูร้ บั จ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผูร้ บั จ้างช่วง หรือชอง
ตัวแทบหรือลูกจ้างของผูร้ บั จ้างช่วงบัน้ ทุกประการ กรณีผรู้ บั จ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่ารืเนความในวรรคหนึง่ ผูร้ บั จ้างต้องชำระ
ค่าปรับให้แก,ผูว้ า่ จ้างเป็นจำนวนเงินใบอัตราร้อยละ ๑๐ (สืบ) ชองวงเงินชองงาน ทีจ่ า้ งช่วง ทัง้ นีไ้ ม่ตดั สิทธิผวู้ า่ จ้างในการบอกเลิกสัญญา

๒
๘. การประเมินผลการปฏิปัติงานของผู้ประกอบการ หนวยงานของรัฐสามารถน่าผลการปฎิบ้ติงานแล้วเสร็จตามสัญ ญาหรีอข้อตกลงของคู่สัญ ญา
เพื่อน่ามาประเมิน ผลการปฎิบ ้ติงานของผู้ป ระกอบการ
หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแลตมป๋ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสัง่ จ้ารมิผลตามกฎหมาย

๒.ใบสัง่ จ้างสัง่ จ้างบีอ้ า้ งอิงตามเลขทีโ่ ครงการ ๖๕๐๕๗๑๙๔๕๒๖ จ้างจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนล่ง รถยนต์สว่ นกลาง ยีห่ อ้
Toyota หมายเลขทะเบียน บพ - ๙๖๖๑ ลำพูน จำนวน 61® รายการ โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
ลงขือ่

^

^
..................ผูส้ ง่ั จ้าง
( นายวิชยั บุญอุดมพร )
รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฏิบตั ริ าขการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- k) ม .ิ ย. W W

ลงขือ่ .......ใ ^ ^ !........................................... ผูร้ บั ใบสัง่ จ้าง
.)

ลงขิอ ...................... .Ntt- rrTT....................พยาน
(จ่าสิบโทธีตพิ งศ์ มูลคำ)
เลข'ที่โครงการ ๖๕0 ๕๗๑๙๔๕๒๖
เลขคุม สฌญา ๖๕๐(£'๑๔๓๔๖๖๖๐

รงทการบ?m รส่ในจัง„5คลำดูน

I { . ''

ใบสั่งจ้าง
ใบสัง่ จ้างเลขที^่ ........
วัน ท ี
..โ.....
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน
ทีอ่ ยู่ ๑๒๔ หมูท่ ่ี ๑๔ ตำบลป่าลัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ผูร้ 'ั งจ้าง บริษทั ลยาม'นลิ ลับเชียง,ใหม่ จำกัด
ทีอ่ ยู่ เลขที่ ๑๔๙/๙ หมู่ ๓
ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองสำพูน จังหวัดสำพูน ๔๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๓๒๖๑๑๒๖
เลขประจำตัวผูเ้ ลียภาษี ๐๔๐๔๔๓๗๐๐๒©๙๗

- J r- b มิ.ย. b&c

ตามที่ บริษทั สยามนิลลันเชียงใหม่ จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึง๋ ไต้รบั ราคาและตกลงจ้าง
ตามรายการตังต่อไปนี้

ลำดับ

รายการ

(SJ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ศาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยานพาหนะและ
ชนส่ง รถยนต์สว่ นกลาง ยีห่ อ้ Nissan หมายเลข
ทะเปียบ บร - ๗๓๐ ลำพูน จำนวน ๔
รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคาแบบท้ายนี้

(หนึง่ พ้นเถ้าร้อยลี่สิบเถ้าบาทห้าสิบลี่สตางค์)

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

หน่วย

จำนวน
(9)

งาน

จำนวนเงิน
(บาท)

๑,๘๔๙.๔๔
๑1๙๔๙.๔๔

รวมเป็นเงิน

๑,๘๒๒.๐๐

ภาษีมลู ค่าเพม

๑๒๗.๔๔

รวมเป็นเงินทัง้ ลิน้

๑,๙๔๙.๔๔

การสัง่ จ้าง อยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขต่อไปนี้
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วับ นับถัดจากวันทีผ่ รู้ บั จ้างได้รบั ใบสัง่ จ้าง
.๒. ครบกำหนดส่
1.
1,งมอบวั„บทีJ ............................
“ ฝโ ..., n..: .fl.v
ฬ ฬิ .......................
.. :
๓. สถานทีส่ ง่ มอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพบ
๔. ระยะเวลารับประกัน ๔. สงวนสิทธีค้ า่ ปรับกรณีสง่ มอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวับในอัตราร้อยละ 0.๑0 ของราคางานจ้าง
แต่ตอ้ ง'ไม1ตาก,วา่ วันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิท้ จ่ี ะไม่รบั มอบถ้าปรากฏว่าสินค้านัน้ มีลกั ษณะไม่ตรงตามรายการทีร่ ะบุไว้ใบใบสัง่ จ้าง กรณีน้ี
ผูร้ บั จ้างจะต้องดำเนินการเปลีย่ นใหม่ให้ถกู ต้องตามใบสัง่ จ้างทุกประการ
๗. การจ้างช่วง ผูร้ บั จ้างจะต้องไม่เอางานทัง้ หมดหรือแด,บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึง่ เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนทีใ่ ต้รบั
อนุญาตเป็นห้ นังสือจากผูว้ า่ จ้างแล้ว การทีผ่ วู้ า่ จ้างไต้อนุญาตให้จา้ งช่วงงานแต่บางส่วนตังกล่าวนัน้ ไม่เป็นเหตุให้ผรู้ บั จ้างหลุดพ้น
จากความรับผิดหรือพันธะหน้าทีแ่ ละผูร้ บั จ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผูร้ บั จ้างช่วง หรือของ
ตัวแทบหรือลูกจ้างของผูร้ บั จ้างช่วงนัน้ ทุกประการ กรณีผรู้ บั จ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฟ้าผินความในวรรคหนึง่ ผูร้ บั จ้างต้องชำระ
ค่าปรับให้แก'ผวู้ า่ จ้างเป็นจำนวนเงินใบอัตราร้อยละ ๑๐ (ลีบ) ของวงเงินของงาบ ทีจ่ า้ งช่วง ทัง้ นีไ้ ม่ตดั สิทธิผวู้ า่ จ้างใบการบอกเลิกสัญญา

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญ ญา
เพื่อนำมาประเมิน ผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป๋ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั'ษฎากร หากต้องการให้ใบสัง่ จ้างมิผลตามกฎหมาย
๒.ใบสัง่ จ้างสัง่ จ้างนีอ้ า้ งอิงตามเลขทีโ่ ครงการ ๖£๐๕๗๑๓๔๙๒๙ จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนล่ง รถยนต์สว่ นกลาง ยีห่ อ้
Nissan หมายเลขทะเบียน บร - ๗๓๐ ลำพูน จำนวน ร: รายการ โดยวิธเิ ฉพาะเจาะจง
ลงซือ่

ผูส้ ง่ั จ้าง
( นายวิชยั บุญอุดมพร )
รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฏิบตั ริ าชการแทบ
บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

(นายพิทกั ษ์ อ่อนน้อม)
พยาน
(จ่าสิบโทธิตพิ งศ์ มูลคำ)
เลขทีใคร■ งการ ๖๕๐๕:๗๑๓๔๙๒๘
เลขคุม สฌณา ๖๕:๐๕:®ร:๓๕๖๐๔๒

องคการบ*หารส่วนจังหจัคลำพูน

ใบสั่งซื้อ
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
วัน ท .......................
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ ยู่ ๑๒๔ หมูท่ ่ี ๑๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ผู'่ ขาย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วสิ
ทีอ่ ยู่ เลขที่ ๔๖/๖ ซอย๕.' ถนนสนามกีหา
ตำบลในเมีอง อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๔๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔
เลขประจำตัวผูเ้ สิยภา'ร ๑๔๐๐๒๐๐๑๓๒๔๒๔

. น - b ม.ย. bni

ตามที่ ร้าน เอเด ออโต้พาร์ทแอนค์เซอร์วสิ ไต้เสนอราคา ไว้ตอ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึง่ ไต้รบั ราคาและตกลงซือ้
ตามรายการตังต่อไปบี้

ลำดับ

รายการ

๑ บริการการบารุงรักษาและซ่อมแซม
พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยาบพาหบะและขบส่ง
รถเกรดเดอร์ ยีห่ อ้ Komatsu หมายเลขทะเบียน
ดค - ๑๔๙ ลำพูน จำนวน ๒ รายการ รายละเอียด
ดามใบเสนอราคาแนบท้ายบี้

(หนึ่งหมี-บสามพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)

จำนวน

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

หน่วย
(ริ)

งาบ

จำนวนเงิน
(บาท)

๑๓,๖๓๐.๐๐
(ร)0ไ,qDcno .o o

รวมเป็นเงิน
ภาบีมลู ค่าเพี่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๒,๗๓๘.๓๒
£ร0นึ<่ ริ).<0£ร
๑๓,๖๓๐.๐๐

การซือ้ อยูภ่ ายใต้เงี'อบไขต่อไปบี้
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วับ นับถัดจากวับทีผ่ ร้ บั จ้างได้รบั ผ้ขายได้รบั ใบสัง่ ซือ้
7 งมอบวั%บทิน ..............
- d...บ!".!.*.....
กก, m....โ.”i.....................
๒. ครบกาหนดส่
๓. สถาบทีส
่ ง่ มอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. ระยะเวลารับประกัน ๔. สงวนสิทธีค้ า่ ปรับกรณีสง่ มอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสัง่ ของ
ทีย่ ง้ 'ไม,ได้'รบั มอบ
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธิท้ จ่ี ะไม่รบั มอบถ้าปรากฏว่าสินค้าบีน้ มืลกั ษณะไม่ตรงตามรายการทีร่ ะบุไว้ในใบสัง่ ซือ้ กรณีบ้ี
ผูข้ ายจะต้องดำเนินการเปลีย่ นใหม่ให้ถกู ต้องตามใบสัง่ ซือ้ ทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฎินตั งิ านของผูป้ ระกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนัาผลการปฎิบต้ งาบแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคูส่ ญ
ั ญา
เพีอ่ น่ามาประเมินผลการปฎิบต้ งานของผูป้ ระกอบการ

b

หมายเหตุ ะ
๑. การติดอากรแสตมบ์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสัง่ ซือ้ มีผลตามกฎหมาย
๒.ใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้างนีอ้ า้ งอิงตามเลขทีโ่ ครงการ ๖!£๐£๒๑๙๗(ะ<£๑ ซือ้ วัสดุยาบพาหนะและขนส่ง รถเกรดเดอร์ ยีห่ อ้ Komatsu
หมายเลขทะเบียน ตค - ๑๔๙ ลำพูน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
ลงชือ่ ....................... >ไ ..................................ผูส้ ง่ั ซือ้
( นายวิชยั บุญอุดมพร )
รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฎ'ป?เราชการแทบ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูบ

- ๖ มิ^:....M^

c j T ‘

ลงชอ...................... .................................พยาน
(จ่าสิบโทธิตพิ งศ์ มลคำ)

เลขที่โครงการ ๖!£o(£๗๑๘๗!£๕®
เลขคุม ลญญา ๖๕ 0 ๕๑๔๓๕๖๑๗๖

