
องค์การบ?1ทรสํวน^หวัดลำพูน

ใบสั่งซื้อ

ผู้ชาย บริษัท สหสายเหนือหล่อยาง จำกัด 
ท่ีอยู่ เลขท่ี ๑๐๘ หมู่ ๒
ตำบลป่าลัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพูน £๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓๕๒๕๑๑๑
เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษ ั ๐๕๑<£๕๖๓๐๐๐๖๓๕

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี^  ;Ja. มค์เ.
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ยู่ ๑๖๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าลัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามท่ี บริษัท สหสายเหนือหล่อยาง จำกดั ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงได้รับราคาและตกลงซ้ือ 
ตามรายการตังต่อไปบ้ี

ลำตับ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

จำนวนเงิน 
(บาท)

๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
ผาหบะ(78.18.01.00 ) วัสดุยาบพาหนะและขนส่ง 
รถแทรกเตอร์ฟาร์ม ย่ีห้อ Lovoเ หมายเลข 
ทะเบียน ตค - ๑๗๔๕ ลำพูน จำนวน ๑ 
รายการ รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแนบทา้ยบี้

๑ งาบ ๑,๒๐๐.๐๐

๑,๒๐๐.0๐

รวมเป็นเงิน ©),<5>lo (ร).(รน่ึ o
ภาษมีลูคา่เพีม่

(หน่ึงพับสองร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๒๐๐.๐๐

การซ้ือ อยู่ภายได้เง่ือนไขต่อไปบ้ี
(ร. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบส่ังซ้ือ
, „ J - ฅเ fl.fT พ!พ!to. ครบกำหนดส่งมอบวันที ................... .. . . . ..............
(ท. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน
C. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธ้ิค่า'ปรับกรณิส่งมอบเกินกำหนด โดยคดิค่าปรับเปน็รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่ิงของ 

ท่ียังไมได้รับมอบ
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธ้ิท่ีจะไมวับมอบถ้าปรากฎวำสินค้าบ้ันมีลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ใบใบส่ังซ้ือ กรณีบ้ี 

ผู้ชายจะต้องดำเบนการเปส่ิยบใหม่ให้ถูกต้องตามใบส่ังซ้ือทุกประการ
4. การประเมินผลการปฏิบ้ตงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพีอ่นำมาประเมนิผลการปฏบัิติงานของผู้ประกอบการ



๒

7!มายเหต ุ ะ
๑. การติดอากรแสตมป๋ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒.ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบี้อ้างอิงตามเลขที่ใครงการ ๖๕:๐(ะ๗๑๘๙๕๓๐ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถแทรกเตอร์ฟาร์ม ยี่ห้อ Lovol

หมายเลขทะเบียน ตค - ๑๗๔๕ สำพูน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงข่ือ..................... ........................................ ผู้ส่ังซ้ือ
( บายวชิยั บญุอดุมพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติเรา'ซกา,รแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน
x  พู -  b  [ น ) to f tfวนั ท ...................

ลงข่ือ

วันท

1
( รเ.ร. เคว้^นาก

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

JLลงซอ............. ........ ......โ..^?.” .:............พยาน
(บายพทิกัษ ์อ่อนน้อม)

ลงข่ือ พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงค์ มลคำ)

เพ ท ี่โครงการ ๖๕๐๕๗๑๘๙๕๓๐
เพ ค ุม?!rueบา ๖๕๐๕๑๔๓๔๕๘๔๒



J

ผู้ขาย บริษัท สหลายเหนอืหล่อยาง จำกัด 
ท่ีอยู่ เลขทิ' ๑๐๘ หมู่ ๒
ตำบลป่าลัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพูน ๔๑๐๐๐
โทรค้พท ๐๔๓๔๒๔๑๑๑
เลขประจำดวัผูเ้ลยีภาษ ี ๐๔๑๕๔๖๓๐๐๐๖๓๔

ใบส่ังซ้ือ

!5งคการบ?หารส‘วนจังห5ดลำพูน

ใบส่ังซอเลขที,
วันท่ี โ \  ‘̂ •^ *
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ยู่ ๑๒๔ หมู่ท่ี ๑๔ ตำบลปา่ลัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท ๐-๕๓๔๙-๗๒๖๐

ตามท่ี บริษัท ลหลายเหนอืหล่อยาง จำกดั ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงได้รับราคาและตกลงซ้ือ 
ตามรายการดังต่อไปน้ี

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

จำนวนเงิน 
(บาท)

ร. บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
เฑหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยาบพาหนะและขนส่ง 
รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ Isuzu หมายเลขทะเบยีน ก 
- ๔๔๔๖ ลำพูน จำนวน ๑ รายการ รายละเอยีด 
ตามใบเสนอราคาแนบท้ายนี้

๑ งาน ๑๗,๘๐๐.0๐

๑๗,๘๐๐.0๐

(หน่ึงหมื,นเจด็พนัแปดรอ้ยบาทถว้น)

รวมเป็นเงิน (ริ) t), <D ถา (ร̂, (£(ริ)
ภาษมีลูคา่เพม ๑,๑๖๔.๔๘

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๑๗,๘๐๐.๐๐

กา5ซ้ือ อยู่ภายได้เง่ือนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วับ นับถัดจากวับท่ีผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบส่ังซ้ือ
Is. ครบกำหบดสง่มอบวนัที่................... ..........................................
(ะท สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
(๔ ระยะเวลารับประกับ -
๕. สงวนลีทธ๋ึค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคดิค่าปรับเปน็รายวันใบอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่ังของ

el a> ห fl V‘นทยังไมได้รับมอบ
๖  ส่วนราขการสงวนลีทธ้ีท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าลีบค้าน้ีนมืลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ใบใบส่ังซ้ือ กรณีน้ี 

ผู้ขายจะต้องดำเนนิการเปล่ียนใหม่ให้ถูกต้องตามใบส่ังซ้ือทุกประการ
r i  การประเมืนผลการปฎิบ้ดงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐลามารถนำผลการปฏิบัติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 

เทีอ่นำมาประเมินผลการปฏินติังานของผู้ประกอบการ



๒

ทมายเหต ุ :
๑. การติดอากรแสตมป็ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมาย!'ษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังซ้ือมีผลดามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังซ้ือส่ังจ้างนีอ้้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖๕๐!Z๗๑๔๔๒๖® ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ Isuzu 

หมายเลขทะเบยีน ก - ๕๕.ร:๖ ลำพูน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

ลงข่ือ..............................................................ผู้ส่ังซ้ือ
( นายวชิยั บญุอดุมพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฎํบ้ติราชการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
วนั ท ี่............... .......................................

วับท่ี

ลงข่ือ

(บาย'จิรัฎฐ์ ฐิติวัฒนาการ)
.กรรมการผูจั้ดการ
-.7 .2.ย. 2565

(นายพทิกัษ ์อ่อนน้อม)
พยาน

ลงขอ..........................โ............................ พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงค์ มูลคำ)

เรปทีโครงการ ๖๕๐๕๗®๙๔๒๖๑ 
เรปคุมสันุ)นุ)า ๖๕๐๕®๔๓๕๕๔๐๘



ใบสั่งจ้าง

รงคการบ ?ห ารสิ 1์น จงัV ,จคั ล ำช นุ

ผู้รับจ้าง บริษัท สยามนิลลันเชียงใหม่ จำกดั 
ท่ีอยู่ เลขท่ี ๑๔๙/๙ หมู่ ๓
ตำบลเวียงยอง อำเภอเมอืงสำพนู จังหวัดลำพูน ๔๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๓๒๖๑๑๖๖
เลขประจำตวัผูเ้สยิภาษ ี ๐๔๐๔๔๓๗๐๐๒๑๙๗

ใบสัง่จ้างเลขที่V d - b ม๊ ย. พ^ *วันที ...."....า/.'.ไ^:...„
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ยู่ ๑๒๔ หมู่ท่ี ๑๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๔๓๔«-๗๒๖๐

ตามท่ี บริษัท ลยามบิลสันเชียงใหม่ จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ช่ีงไต้รับราคาและตกลงจ้าง 
ตามรายการดังต่อไปน้ี

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

จำนวนเงิน 
(บาท)

(ริ) บริการการบำรุงรักษาแสะข่อมนซม 
พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยานพาหนะและ 
ขนล่ง รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ Nissan หมายเลข 
ทะเบียน บร - ๗๒๘ ลำพูน จำนวน ๔ 
รายการ รายละเจียดตามใบเสนอราคาแบบทา้ยนี้

(ริ) งาน ๒1๒๔๙.๘๔

๖,๒๔๙.๘๔

(สองพนัสองร้อยหา้สบิเก้าบาทแปดสิบส'ิสตางค์)

รวมเป็นเงิน ๒,๑๑๒.๐๐
ภาษ,ีมูลค่าเพม (ริ)(ริน่ึ&ใ!. Ca (ริง่ื

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๖,๒๔๙.๘๔

การส่ังจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วับ นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างไต้รับใบส่ังจ้าง
1_ _ . 7  „ นุ ■ ■ ฟ n .fl, k f o l๒. ครบกำหนดส่งมอบวับที ...................... . โ....!.!:!.,/..... .... . ...........
๓. ลถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๔. สงวนสิทธ้ีค่าปรับกรณีส่งมอขเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเปน็รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธ้ิท่ีจะไมจับมอบถ้าปรากฎวำสินค้าบ้ันมีลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ใบใบส่ังจ้าง กรณีน้ี 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเบินการเปล่ียนใหม่ให้ถูกต้องตามใบส่ังจ้างทุกประการ 
๖. การจ้างข,วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างข่วงอีกทอดหน่ึง เว้นแต่การจ้างข่วงงานแต่บางส่วนห!ต้รับ 

อนญุาตเปน็หนงัสอืจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างไต้อนญุาตใหจ้้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวบ้ัน ไม,เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหรือพนัธะหนา้ท่ีและผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ 
ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงบ้ันทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าป็นความใบวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างต้องขำระ 
ค่าปรับให้แก,ผู้ว่าจ้างเปน็จำนวนเงินใบอัตราร้อยละ ๑๐ (ลิบ) ของวงเงินของงาน ทีจ้่างชว่ง ทัง้น้ีไม่ตัดสทิธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสญัญา



๒

๑. การติดอากรแสตมป๋ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้างมิผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังจ้างส่ังจ้างน้ีอ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖(1:๐๕:๗๑๓๔๖๑๖ จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ 

Nissan หมายเลขทะเบยีน บร - ๗๒๙ ลำพูน จำนวน ๕: รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงาน‘ของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรีอข้อตกลงของคู่สัญญา
เพี่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
หมายเหตุ :

<■ . } <*

เลขที่โครงการ ๖๕:๐๕:๗๑๓๔๖๑๖
เลขคุม?!ญญา ๖๕:๐๕:๑๔๓๕:๔๗๒๕:

ลงข่ือ  ................... 5 1 ^ . . ..........  .... ผู้ส่ังจ้าง
( บาบ่วิขัย บญุอดุมพร)

รองนายกองคการบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติราขการแทบ 

บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน- 11J -  'เอ D.U. เรแเพ "

ลงข่ือ......( T L น.   
(.พ.?.£>.?...0.1] .โ.โ.'โ)นฺ. ,<J.:ๆ ).?..

วันท่ี ^

ลง1ข อ ........................................................พยาน
(บายพทิกัษ ์อ่อนน้อม)

ลงขือ่ ..................... .. . . . .^ .  ................... พยาน
(จ่าสิบโทธิติพงศ์ มูลคำ)



ใบสั่งจ้าง

รงฑการบ?-หารส,ว'นจ้,ง H

ผู้รับจ้าง บริษัทโตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่จำกัด
ท่ีอยู่ เลขท่ี ๑๖๘/๘ หมู่ ©๐
ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพูน ๕:๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๒๐๓๐๙๙๙
เลขประจำตวัผูเ้ลยีภา,ร ๐๕๐๕๕๔๘๐๐๔รา!๔๙

ใบส่ังจ้างเลขท่ี
- V. ม•ย'.วันที

ส่วนราซการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ย่ ๑๒๕หมท่ ี๑่๕ ตำบลปา่สกัอำเภอเมอืงลำพนจงัหวดั
ลำพูน
โทรศัพท์ 0-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามท่ี บริษัทโตโยด้านครพิงค์เชียงใหม่จำกัด ได้เลนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงได้รับราคาและตกลงจ้าง 
ตามรายการดังต่อไปน้ี

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

จำนวนเงิน 
(บาท)

๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
พาหนะ(78.18.01.00 ) จ้างซอ่มบำรุงยาบพาหนะ 
.เละขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ Toyota 
หมายเลขทะเบียน บพ - ๘๖๖๑ ลำพูน จำนวน 
๑๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง รายละเอยีดตาม 
โบเสนอราคาแนบท้ายน้ี

๑ งาน ๗,๒๑๕.๐๑

๗,๒๑๕1๐๑

(เจ็ดพับสองร้อยสิบหา้บาทหน่ึงสตางค์)

รวมเป็นเงิน ๖,๗๔๓.๐๐
ภาษมีลูคา่เพิม่ <3๖0(5)

รวมเป็นเงินท้ังล้ิน ๗,๒๑๕^๐๑

การส่ังจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปน้ี
(ร). กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับกัดจากวันท่ีผู้รับจ้างได้รับใบส่ังจ้าง
๖. ครบกำหนดส่งบอบวับท่ี .. .......โ:...อนนนพ .................
(ท. ลถานที,ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
C. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธ้ีค่าปรับกรณส่ีงมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันใบอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวับละ ๑ 0 0 .0 0  บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสืทธ่ํท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎวำสินค้าบ้ันน่ึลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในใบส่ังจ้าง กรณีน้ี 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปล่ียนใหม่ใหถู้กต้องดามใบส่ังจ้างทุกประการ 
ฟ. การจ้างชว่ง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหน่ึง เว้นแต่การจ้างช่วงงาบแต่บางส่วนท่ีได้รับ 

อนญุาตเปน็หนงัสอืจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงาบแต่บางส่วนดังกล่าวบ้ัน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพัน 
จากความรับผิดหรือพนัธะหนา้ท่ีและผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือชอง 
ตัวแทบหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงบ้ันทุกประการ กรณผู้ีรับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่ารืเนความในวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างต้องชำระ 
ค่าปรับให้แก,ผู้ว่าจ้างเปน็จำนวนเงินใบอัตราร้อยละ ๑๐ (สืบ) ชองวงเงินชองงาน ท่ีจ้างช่วง ทัง้น้ีไม่ตัดสทิธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสญัญา



๒

๑. การติดอากรแลตมป๋ใหเ้ป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้ารมิผลตามกฎหมาย 
๒.ใบสัง่จ้างสัง่จ้างบีอ้้างอิงตามเลขทีโ่ครงการ ๖๕๐๕๗๑๙๔๕๒๖ จ้างจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนล่ง รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ 

Toyota หมายเลขทะเบยีน บพ - ๙๖๖๑ ลำพูน จำนวน 61® รายการ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

๘. การประเมินผลการปฏิปัติงานของผู้ประกอบการ หนวยงานของรัฐสามารถน่าผลการปฎิบ้ติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรีอข้อตกลงของคู่สัญญา
เพื่อน่ามาประเมินผลการปฎิบ้ติงานของผู้ประกอบการ
หมายเหตุ :

ลงข่ือ ^ .................. ผู้ส่ังจ้าง
( นายวิชยั บุญอุดมพร )

รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติราขการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
^  -  k) ม .ิย . W W

ลงข่ือ...... .ใ ^ ^ ! ........................................... ผู้รับใบส่ังจ้าง
.)

ลงขอิ...................... .Ntt- rrTT....................พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงศ์ มูลคำ)

เลข'ที่โครงการ ๖๕0 ๕๗๑๙๔๕๒๖
เลขคุมสฌญา ๖๕๐(£'๑๔๓๔๖๖๖๐



I { . ' '

ผู้รั'งจ้าง บริษัท ลยาม'นิลลับเชียง,ใหม่ จำกดั 
ท่ีอยู่ เลขท่ี ๑๔๙/๙ หมู่ ๓
ตำบลเวียงยอง อำเภอเมอืงสำพนู จังหวัดสำพูน ๔๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๓๒๖๑๑๒๖
เลขประจำตวัผูเ้ลยีภาษ ี ๐๔๐๔๔๓๗๐๐๒©๙๗

รงทการบ? m  รส่ในจัง„5คลำดูน

ใบสัง่จา้งเลขที่̂ ........- J r- b มิ.ย. b&cว นั ท  ี   ..โ.....
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน
ทีอ่ยู่ ๑๒๔ หมู่ท่ี ๑๔ ตำบลป่าลัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ใบส่ังจ้าง

ตามท่ี บริษัท สยามนิลลันเชียงใหม่ จำกดั ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ๋ึงไต้รับราคาและตกลงจ้าง 
ตามรายการตังต่อไปนี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

จำนวนเงิน 
(บาท)

(SJ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ศาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยานพาหนะและ
ชนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ Nissan หมายเลข
ทะเปียบ บร - ๗๓๐ ลำพูน จำนวน ๔
รายการ รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแบบทา้ยนี้

(9) งาน ๑,๘๔๙.๔๔

๑1๙๔๙.๔๔

รวมเป็นเงิน ๑,๘๒๒.๐๐
ภาษมีลูคา่เพม ๑๒๗.๔๔

(หน่ึงพ้นเถ้าร้อยล่ีสิบเถ้าบาทหา้สิบล่ีสตางค์) รวมเป็นเงินท้ังล้ิน ๑,๙๔๙.๔๔

การส่ังจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วับ นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างได้รับใบส่ังจ้าง
. 1. 1, „ J  “ ฝ  n .f l .v ฬ ฬิ๒. ครบกำหนดส่งมอบวับที ............................ โ . . . ,  . . :  . . :       .......................

๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพบ
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๔. สงวนสิทธ้ีค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคดิค่าปรับเปน็รายวับในอัตราร้อยละ 0.๑0 ของราคางานจ้าง

แต่ต้อง'ไม1ตาก,ว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธ้ิท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้าน้ันมีลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ใบใบส่ังจ้าง กรณีน้ี 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปล่ียนใหม่ใหถู้กต้องตามใบส่ังจ้างทุกประการ 
๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแด,บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหน่ึง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนท่ีใต้รับ 

อนุญาตเป็น้หนังสอืจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนตังกล่าวน้ันไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหรือพนัธะหนา้ท่ีและผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ 
ตัวแทบหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ กรณผู้ีรับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฟ้าผินความในวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างต้องชำระ 
ค่าปรับให้แก'ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินใบอัตราร้อยละ ๑๐ (ลีบ) ของวงเงินของงาบ ท่ีจ้างช่วง ท้ังน้ีไม่ตัดสทิธิผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิกสัญญา



๑. การติดอากรแสตมป๋ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั'ษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้างมิผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังจ้างส่ังจ้างนีอ้้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖£๐๕๗๑๓๔๙๒๙ จ้างซอ่มบำรุงยานพาหนะและขนล่ง รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ 

Nissan หมายเลขทะเบยีน บร - ๗๓๐ ลำพูน จำนวน ร: รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา
เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
หมายเหตุ :

ลงซ่ือ ผู้ส่ังจ้าง
( นายวชิยั บุญอุดมพร )

รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏบัิติราชการแทบ 

บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

(นายพทิกัษ ์ อ่อนน้อม)

พยาน
(จ่าสิบโทธิติพงศ์ มูลคำ)

เลขทีใคร■ งการ ๖๕๐๕:๗๑๓๔๙๒๘ 

เลขค ุมสฌ ณ า ๖๕:๐๕:®ร:๓๕๖๐๔๒



องคการบ*หารส่วนจังหจัคลำพูน

ใบสั่งซื้อ

ผู่'ขาย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วิส
ท่ีอยู่ เลขท่ี ๔๖/๖ ซอย๕.' ถนนสนามกีหา
ตำบลในเมีอง อำ๓ อเมืองลำพนู จังหวัดลำพูน ๔๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔
เลขประจำตวัผูเ้สยิภา'ร ๑๔๐๐๒๐๐๑๓๒๔๒๔

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี. น - b ม.ย. bniว นั ท .......................
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ยู่ ๑๒๔ หมู่ท่ี ๑๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ตามท่ี ร้าน เอเด ออโต้พาร์ทแอนค์เซอร์วิส ไตเ้สนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงไต้รับราคาและตกลงซ้ือ 
ตามรายการตังต่อไปบ้ี

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

จำนวนเงิน 
(บาท)

๑ บริการการบารุงรักษาและซ่อมแซม 
พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยาบพาหบะและขบส่ง 
รถเกรดเดอร์ ย่ีห้อ Komatsu หมายเลขทะเบยีน 
ดค - ๑๔๙ ลำพูน จำนวน ๒ รายการ รายละเอยีด 
ดามใบเสนอราคาแนบท้ายบ้ี

(ริ) งาบ ๑๓,๖๓๐.๐๐

(ร)0ไ, qD cn o . o  o

(หน่ึงหมี-บสามพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน ๑๒,๗๓๘.๓๒
ภาบมีลูคา่เพ่ีม £ร0น่ึ<ริ).<0£ร

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๑๓,๖๓๐.๐๐

การซ้ือ อยู่ภายใต้เงี'อบไขต่อไปบ้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วับ นับถัดจากวับท่ีผ้รับจ้างได้รับผ้ขายได้รับใบส่ังซ้ือ

7  % น -  d  กก, m i๒. ครบกาหนดส่งมอบวับทิ ............. . ...บ!".!.*..... ....โ.” .....................
๓. สถาบท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๔. สงวนสิทธ้ีค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคดิค่าปรับเปน็รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่ังของ 

ท่ีย้ง'ไม,ได้'รับมอบ
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธ้ิท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้าบ้ีนมืลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในใบส่ังซ้ือ กรณีบ้ี 

ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปล่ียนใหม่ให้ถูกต้องตามใบส่ังซ้ือทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฎินติังานของผู้ประกอบการ หนว่ยงานของรัฐสามารถนาัผลการปฎิบ้ตงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพ่ีอน่ามาประเมนิผลการปฎบ้ิตงานของผู้ประกอบการ



b

หมายเหต ุ ะ
๑. การติดอากรแสตมบ์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังซ้ือมีผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังซ้ือส่ังจ้างน้ีอ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖!£๐£๒๑๙๗(ะ<£๑ ซ้ือวัสดุยาบพาหนะและขนส่ง รถเกรดเดอร์ ย่ีห้อ Komatsu 

หมายเลขทะเบยีน ตค - ๑๔๙ ลำพูน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

ลงช่ือ....................... >ไ ..................................ผู้ส่ังซ้ือ
( นายวิชยั บุญอุดมพร )

รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฎ'ป?เราชการแทบ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูบ
- ๖  มิ^:....M ^

c j T ‘ลงชอ...................... .................................พยาน
(จ่าสิบโทธิติพงศ์ มลคำ)

เลขที่โครงการ ๖!£o(£๗๑๘๗!£๕®
เลขคุมลญญา ๖๕0 ๕๑๔๓๕๖๑๗๖


