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ผูร้บัจ้า3 บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลล์ จำกัด
ท่ีอยู่ เลขท่ี ๓£๖,๓<£๖/๑ หมู่ ๗
ตำบลอุโมงค อำ๓ อเมืองลำพนู จังหวัดลำพูน £๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๒๐๓๐๑๔๗
เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษ ี ๐๑๑๕๕๕๕๐๐๖๐๐๓

ใบสั่งจ้าง
องค์การบริหารส'วนจังหจัคลํๅพูน

ใบส่ังจ้างเลขท่ี
Ml h l M :
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ท่ีอยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท ๐-๕๓๕๘-๗๒๖๐

ตามท่ี บริษัท บางกอก'โคมัดสุเชลล์ จำกัด ไดเ้ลนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงได้รับราคาและตกลงจ้าง 
ตามรายการดังต่อไป่บ้ี

ลำดับ รายการ จำบวบ หน่วย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำนวนเงนิ 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซอ่มบำรุงยาบพาหนะและ
ชนส่ง รถน,บก'โฮลลํ ย่ีห้อ Komatsu หมายเลข
ฅะเบยีน ตค - ๓๔๒ ลำพูน จำบวบ ๒๔
ร่ายการ รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแนบทา้ยบี้

๑ งาน ๑๐๒,๒๘®.๓๐

๑๐๒,๒๘๑.๓๐

รวมเป็นเงิน ๙๕,๕๙๐.๐๐
ภาษมีลูคา่เพิม่ ๖,๖๙๑.๓๐

(หบ็ง่แสนสองพนัสองร้อยแปดสบืเอด็บาทสามสบิสตางค)์ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๑0๒,๒๘๑.๓๐

การส่ังจ้าง อยู่ภายใต้เงอนไขต่อไปบ้ี
<9 กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างได้รับใบส่ังจ้าง

„ J  ๑  01 ก ก  Wb(?V ครบกาหนดส่งมอบวันที ............... .J.! ? โ ..“ “."'๕.....................
«. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
C ระยะเวลารับประกนั -
L  ลงวนสิทธ่ํค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคดิค่าปรับเปน็รายวันใบอัตราร้อยละ ๐.®๐ ของราคางาบจา้ง 

แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวับละ ๑๐๐.๐๐ บาท
ร>. ส่วนราขการสงวนสิทธ้ิท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าท้ันมืลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในใบส่ั:]จ้าง กรณีบ้ี 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปล่ียนใหม่ใหถู้กต้องตามใบสัง่จ้างทุกประการ
«. การจ้างขว่ง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหริอแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหบ้ีง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนท่ีIด้รับ 

อนญุาตเปน็หนงัสอืจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงาบแต่บางส่วนตังกล่าวบ้ีบไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพน้ 
จากความรับผิดหริอพนัธะหนา้ทีแ่ละผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดใบความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างชว่ง หริอของ 
ตัวแทนหริอลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงบ้ีบทุกประการ กรณผู้ีรับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าผินความในวรรคหบ้ีง ผู้รับจ้างต้องขำระ 
ค่าปรับใหแ้ก่ผู้ว่าจ้างเปน็จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ท่ีจ้างช่วง ท้ังบ้ีไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



๘. การประเมินผลการปฎิบ้ติงาบของผู้ประกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฎิบ่ติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลง‘ของคู่สัญญา 
เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบ้ติงานของผู้ประกอบการ 
หมายเหตุ ะ

๑. การติดอากรแสตมบ่)ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบลงจ้างมีผลตามกฎหมาย 
๒.ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕๐๕๗©๙๐๒๐£ จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง รถแ■ บก,โฮลล์ ยี่ห้อ 

Kom atsu หมายเลขทะเบียน ฅค - ๓๔๒ ลำพูน จำนวน ๖๔ รายการ โคยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒

ลงขื่อ ร ^ ผู้สั่งจ้าง
( บายวิชัย บุญอุดมพร )

รองนายกองคการบริหารส่วนจังหวัด

วับที่ 

ลงขื่อ

ปฏิบัติรา'ขการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

-  ๘ บ ิ.ย. ๒๕๖๕

ผู้รับใบสั่งจ้าง

วันท่ี

ลงขื่อ

.................! ...................

พ ^ ^
..........*......... .................................. พยาน

(นายพิทักษ์ อ่อนน้อม)

ล งข ื่อ ...................... > —rrrrTT....................พยาน

(จ่าสิบโทธีติพงค์ มูลคำ

พขทีโครงการ ๖๕๐๕๗๑๘๐๒๐๕ 
1รชคุมส์ฌูโบา ๖๕๐๖๑๔๐๗๑๓๖๕



องคการบ?หารส่วน^หวัดลิ

ผูข้าย บริษัท เกทเวย ัอีควิปเมบท์ จำกดั
ท่ีอยู่ เลขท่ี ๒๕๔ ขอยลาดพร้าว ๑๐๗ ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐
โทรคัหท ๐๒-๗๓๑-๑๙๙๒-๔
เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษ ี 0(9)0(t(î (5̂ (̂ 0C»(î S)GTl

ใบสั่งซื้อ

&  น ? 'ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
วันท่ี to lf t?
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ยู่ ๑๒๔ หมู่ท่ี ๑๔ ตำบลป้าสัก อำ๓ อเมอีงลำพนู จังหวัด 
ลำพูน
โทรตัพท้ ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ตามท่ี บริษัท เกทเวย ์ อีควิปเมนท้ จำกดั ไดเ้ลนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ข๋ึงได้รับราคาและตกลงซ้ือ ตาม
รายการตังตอ่ไปนี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

จำนวนเงิน 
(บาท)

๑ บริการการบำรุงรักษาและข่อมแขม 
พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขบส่ง 
รถตัดหญ้า ย่ีห้อ Johndeere รหัสพัสดุ 
๔๔๑-๖๔-๐๐๐๘ จำนวน ๑ รายการ รายละเอยีด 
ตามใบเสนอราคาแนบทา้ยนี้

๑ งาบ ๕,๓๔๐.๐๐

๔,๓๔๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๔,๐๐๐.๐๐
ภาษมีลูคา่เพืม่ ๓๔๐.๐๐

(ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทล้วน) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๔,๓๔๐.๐๐

การซ้ือ อยู่ภายใด้เง๋ึอนไขต่อไปน้ี
<ร. กำหนดส่งมอบภายไน ๓๐ วัน นับถัดจากวับท่ีผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบส่ังซ้ือo I V -> ไ3 EH ก.ค. ไร(๔»)(£Is. ครบกำหนดส่งมอบวับท ................................ไ!.,.,.!.,.....:....:".........
0. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
1. ระยะเวลารับประกนั -
I. สงวนสิทธค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคดิค่าปรับเปนิรายวันในอตัราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่ิงของ 

ท่ียังไมใด้รับมอบ
ร*. ส่วนราซการสงวนสิทธท่ีจะไม่รับมอบล้าปรากฏว่าสินค้าน้ันนิลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ใบใบส่ังซ้ือ กรณนีี ้

ผู้ขายจะต้องดำเนนิการเปล่ียนใหม่ให้ถูกต้องตามใบส่ังซ้ือทุกประการ
๔ การประเนบิผลการปฎินตังิาบของผู้ประกอบการ หนว่ยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฎํป้ติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพือ่นำมาประเนนิผลการปฎินติังาบของผู้ประกอบการ



หมายเหต ุ ะ
๑. การติดอากรแสตมป็ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากตอ้งการให้โบส่ังซ้ือมีผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังซ้ือส่ังจ้างนีอ้้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖(ะ๐๖๗๐๗๔๒๙๗ ซ้ือวัสดุยาบพาหนะและขนส่ง รถตัดหญา้ ย่ีห้อ Johndeere 

รหัสพัสดุ ๔๔๑-๖๕-000๘ จำนวน ๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ลงซ้ือ ^ •'พุ่ ๕ 3 ...Y .Z T ....................... ผู้สง1ซอ
( บายวชิยั บญุอดุมพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏบ้ิติราขการแทน

บายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำพูน
วับที.่............... เอ...®....บิ..บ. k ib i.........

t
ลงซือ้..„........#ร่โ§/$ไไโ ป ี̂ ! : ..................... ผู้รับใบส่ังซ้ือ

(....แ ^ -ร ^ T ic ^ y 4, 4^>^ป้ๆว)

วนั ท ี่............. 2 ..3 ...ม ิ..ย.....2 5 6 5 .

ลงขอ................ โ......... .ไ............’ ..ไ...........พยาน
(บายพทิกัษ์ อ่อนน้อม)

ลงซือ้.........................ไr ไr r : ......................พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงศ์ มลคำ)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๖๗๐๗๔๒๙๗ 
เลขคุมสเytyn ๖๕๐๖๑๔๒๗๐๘๙๘



องคการบ?หารส'วนจังหวัคลำ!JV

ใบสั่งซื้อ

ผูข้าย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอบค์เซอร์วิส/
ท่ีอยู่ เลขท่ี ๕๒/๖ ซอย๕ ถนนสนามกีฬา
ตำนลในเมือง อำ๓ อเมืองลำพนู จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔
เลซประจำตวัผูเ้สยีภาร ๑๕๐๐๒๐๐๑๓๒๕๒๔

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
วันท่ี
ส่วนราซการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำ๓ อเมืองลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามท่ี ร้าน เอเค ออโต้พาร้ทแอบค์เซอร์วิส ได้เสนอราคา ใว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ีงใด้รับราคาและตกลงซ้ือ 
ตามรายการตังต่อไปนี้

ลำดับ รายการ จำบวบ หน่วย ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

จำนวนเงิน 
(บาท)

๑ บริการการบำรุงรัก•พาและซ่อมแซม 
พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุกเทห้าย ย่ีห้อ Foton หมายเลขทะเบยีน 
3๑ - ๒๒๕๕ ลำพูน จำบวบ ๒ รายการ ราย 
ระเอยีดตามใบเสนอราคาแนบทา้ยนี้

๑ งาน ๑๐,๙๕๐.๐๐

๑๐,๙๕๐.๐๐

(หน่ึงหม่ืนเถ้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน ๑๐,๒๓๓.๖๔
ภา'รมลูคา่เพืม่ ๗๑๖.๓๖

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๑๐,๙๕๐.๐๐
_____________________๔

การซ้ือ อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วับ นบัถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างได้รบผู้ขายไต้รับใบส่ังซ้ือ1 . , V J ใอ]ปี (ไก \bi\i๒ .ครบกำหนดสง่มอบวนัท................ ".".....V .'.ป .'......" .............
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกนั -
๔. สงวนสีทธค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเปน็รายวับในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิง่ของ 

ท่ียังไมใต้รับมอบ
๖. ส่วนราซการสงวนสิทธท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าน้ีบมืสักพนะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ไนใบส่ังซ้ือ กรณน้ีี 

ผู้ขายจะต้องตำเนนิการเปล่ียนไหมใหถู้กต้องตามใบส่ังซือ้ทุกประการ
ทเ. การประเนิบผลการปฎิปติ่งาบของผู้ประกอบการหนว่ยงานของรัฐสามารถนำผลการปฎิปติ่งานแลว้เสร็จตามสญัญาหร็อขอ้ตกลงของคู่สญัญา 

เพือ่นำมาประเนบิผลการปฎปิต่งิาบของผูป้ระกอบการ



ต.ุ:
๑. การติดอากรแสตม’ป็ให้เป็น'โปตาม,ประมวลกฎ'VIมายรัษฎ'ากร หากต้องการให้ใ'บส่ังซ้ือมผีลพามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังซ้ือส่ังจ้างบีอ้้างอิงตามเลขทีโ่ครงการ ๖๕๐๖๗๐๗๕:๔๔๕: ซ้ือวัสดุยาบพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเททา้ย ย่ีห้อ Foton 

หมายเลขทะเบยีน ๘๑ - เอ๒๕:๕ ลำพูน จำนวน ๒ 'รายการ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

, , ? t ...................... ผู้ส่ังซ้ือ
( นายวชิยั บุญอุดมพร )

รองนายกองคการบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบ้ติราขการแทน

นายกองคก์ารบริหารร่วนจังหวัฺดุลำพน
„ d  b  i  ฒ ไ  Hวบั ท ....................................’ ....".....โ .........

ลงข่ือ พยาน
(บายพทิกัษ ์อ่อนน้อม)

ลงข่ือ พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงศ์ มลูคำ)

1พ ่ท ี่โค ร งก าร  ๖๕;๐๖๗๐๗๕:๔๔๕
๖๕:0๖๑๔๒๗๐๘๙๙


