
พู่’ขาย 'บริษัท โมเดิร์บ เอ็ดดูเคขบ มอลล์ จำกัด
ที่อยู่ เลขท่ี ๑๗๘ ถนนรอบเมิองนอก
ตำบลใบเมีอง อำเภอเมีองลำพูน อังหวัดลำพูน 4๑0๐๐
โทรตัพท์ ๐-4๓๕๑-๑๘๖๑ ต่อ ๒๖
เลขประจำตัวผู้แยภาษั ๐๕๑๕๕๓๕๐๐๐๐๗๓

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๑๗๙/๒๕๖๕
วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนอังหวัดลำพูน
ที่อยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมิองลำพูน อังหวัด
ลำพูน
โทรตัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามท่ี บริษัท โมเติร์น เอ็ดดูเคช่ํ'น มอลส์ จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนอังหวัดลำพูน ซ้ืง่ได้'รับราคาและตกลง'ช้ือ 
ตามรายการตังต่อไป่บี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
๑ ซ้ือปากกาลูกลี่บ และสมดมีเล้น 

[รายละเอียดแนบท้าย)
๑ งาน ๗๕๐.๐๐

๗๕๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๗๐๐.๙๓
ภาษัมูลค่าเพม ๔๙.๐๗

(เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินท้ังสิน ๗๕๐.๐๐

การซ้ือ อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปบ้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๕ วับทำการ นับถัดจากวับท่ีผู้ขายได้รับใบส่ังซ้ือ 
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนอังหวัดลำพูน 
๕. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธ้ีค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันใบอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิงของ 

ท่ียังไมใต้รับมอบ
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธ่ํท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้าบ้ันมีลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในใบส่ังซ้ือ กรณีบี้ 

ผู้ขายจะต้องตำเนิบการเปล่ียนใหม่ไห้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐลามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อดกลงของคู่สัญญา 

เท่ีอนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ



หมายเหตุ :
ร). การติดอากรแสตมป๋ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั,ษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังช้ือมิผลตามกฎหมาย 
๒.ใบสั่งช้ือนี้อ้างอิงตามเลขทีโครงการ ๖๔๐๗{ท๔๕๑๖๙๘ ชื้ออุปกรณ์เครื่องเข็ยน จำนวน ๒ รายการ สำหรับไซ้โนโครงการพัฒ 

คักยภาพผู้ปฎิบํติการการแพทย์อุกเอิบในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ค. ๒ ๔๖๕ ภายใต้ใครงการผีเกอบรมการปฐมพยาบาลและช่วย 
ปฎิบัติการแพทย์ชื้นพื้นฐาน (EMR ๔๐ ช่ัวโมง) รุ่นที ๒/๒๔๖๔โดยวิ!)เอพาะเจาะจง

ลงซ่ือ..

ลงซ่ือ..

ลงซ่ือ.. ร ^ ผู้ส่ังช้ือ

รองบายกองค์การบริหารส่วนจ้เ 
วันที ๒๗ กรกฎาคม

คุ'J "รกองค์ การ,บริหารส่วน'จิ’งหวั ดลำพูน
ill ร'

ผู้ รับใบส่ังช้ื อ

ผ้ขาย
าฎาคม ๒๔๖๔เนที ๒๗ ก

(บางสาวเอ่ียมสืริ สุริยะ)
พยาน

พยาน
(นางลาวโซติกา พันธุเค,V)

เลขทีโครงการ ๖๔๐๗๗๔๔๑๖๙๘ 
เลขคุมสัญญา ๖๔๐๗๑๔๓๘๔๐๗๑



ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง ร้านศิลา ปร้ินส์
ทีอยู่ เลขท ๑๕/๓ หมู่ ๕
ดำ'บลล๋ึ อำเภอลํ่ จังห'วัดลำพูน ๕๑๑๑0
โทรดัพทํ 0๘๑๐๖๑๔๕๐๗
เลขประจำตัวผู้เสิยภาษี ๓๕๑๐๔๐๐๑๘๔๙๙๑

ใบส่ังจ้างเลขที ๒๐๙/๒๕๖๕
วันที ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำชุบ
ทีอยู่ ๑๒๕ หมู่ที ๑๕ ตำบลป่าลัก อำเภอเมองลำชุบ จังหวัด
ลำชุบ
โทรดัพทํ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามที ร้านศิลา ปริ’นล์ ได้เลนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำชุน ซ่ีงไต้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปน้ี

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
<5) จ้างถ่ายเอกลารประกอบการ'ผิกอบรม จำบวบ ๒ 

รายการ (รายละเอียดแบบท้าย)
๑ งาน ๙,๕๐๐.0๐

๙,๕๐๐.๐๐

(เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน ๙,๕๐๐.๐๐
ภาษีมูลค่าเทีม -

รวมเป็นเงินท้ังสิบ ๙,๕๐๐.๐๐

การส่ังจ้าง อยู่ภายใด้เง่ือนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๕ วับทำการ นับถัดจากวันทีผู้รับจ้างได้รับใบลังจ้าง 
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
๓. ลถานทีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. ลงวบลิทธิ,ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยศิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

แด่ต้อง'ไม,ต่ําก'ว่าวับละ ๑๐๐.๐0 บาท
๖. ส่วนราซการลงวนสิทธ่ํทีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าน้ันมิลัก'ษณะไม่ตรงตามรายการทีระบุไว้ในใบลังจ้าง กรณีน้ี 

ผู้รับจ้างจะต้องตำเนิบการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ 
๗. การจ้าง1ช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหริอแต่บางส่วนไปจ้างข่วงอกทอดหนี้ง เว้นแต่การจ้างข,วงงาบแต่บางส่วนทีไต้รับ 

อนุญาตเป็นหนังลิอจากผู้ว่าจ้างแล้ว การทีผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงาบแต่บางส่วนดังกล่าวน้ัน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหริอพันธะหน้าทีและผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดใบความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หริอของ 
ตัวแทบหริอลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าผินความในวรรคหน้ีง ผู้รับจ้างต้องขำระ 
ค่าปรับให้แก,ผู้ว่าจ้างเป็นจำบวบเงินใบอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ทีจ้างช่วง ทั้งนี้ไม่ดัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกลัญญา 

๘. การประเมินผลการปฏิปตงาบของผู้ประกอบการ หน่วยงาบของรัฐลามารถนำผลการปฏิบัติงาบแล้วเลร็จตามลัญญาหริอข้อตกลงของค่ลัญญา 
เทีอนำมาประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการ



หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสตม'ป็ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายพัฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังจ้างส่ังจ้างบิ้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖<£๐๗๗๔๔๒๔๔๗ จ้างถ่ายเอกสารประกอบการผีเกอบรม สำหรับใชัใบโครงการ 

พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการการแพทย์อุกเฉิบใบจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ค. ๒๔๖๔ ภายใต้โครงการผีเกอบรมการปฐมพยาบาลและ 
ช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน (EMR ๔๐ ข้ัวโมง) รุ่นท่ี ๒/๒๔๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงขอ..............  ................................................ผู้ส่ังจ้าง
( บายวิชัย บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๔๖๔
ลงขอ.... ...........พ ...............................................  ผู้รับใบส่ังจ้าง

(บางทิพย์จัณกร ชาวเชียงใหม่)
ผู้รับจ้าง

วังวท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๔๖๔

- tj\ลงขอ............... .rr ....r ...........................  พยาน
(นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ)

,  ^/ลงชีอ............................. ..........................  พยาน
(นางสาวโขติกา พันธ์เคฬ

เลขที่โครงการ ๖๔๐๗๗๙๔๒๔๔๗ 
เลขคุมสัญญา ๖๔๐๗๑๔๓๘๔๒๐๘



ใบลงจ้าง

ผู้รับจ้าง ร้า'นกระเป๋าผ้าดิบ By air 
ที่อยู่ เลขที' ๖๖ หมู่ ©๓
ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน £๑๐0๐
โทรศัพท์ ๐๘๔£๙£๘๘ร:๗
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ££๐๐๑๐๐๐๐๗๘๙๔

ใบสั่งจ้างเลขท่ี ๒๐๘/๒£๖£
วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒£๖£
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ที่อยู่ ๑๒£ หมู่ท่ี ®£ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-£๓£๙-๗๒๖๐

ตามท่ี ร้านกระเป๋าผ้าดิบ By air ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ชงได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการ
ตังต่อไปน้ี

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
๑ จ้างทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรืนข้อความ EMR

๒/๒£๖๔ อบจ.ลำพูน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๑ งาบ ๑,๖£๐.๐๐
๑,๖£๐.๐0

รวมเป็นเงิน ๑,๖๕0.00

ภาษีมูลค่าเพื่ม -
(หนึ่งพับหกร้อยห้าลิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินท้ังสิน ๑1๖£๐.๐๐

การส่ังจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ £  วับทำการ นับถัดจากวับท่ีผู้รับจ้างไต้รับใบส่ังจ้าง 
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันท่ี £  สิงหาคม ๒£๖£
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๔. สงวนสิทธ่ํค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันใบอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธ้ีท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้าน้ันมิลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในใบส่ังจ้าง กรณีน้ี 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ 
๗. การ,จ้าง,ช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหน่ึง เว้นแต่การจ้างช่วงงาบแต่บางส่วนท้ั!ด้รับ 

อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงาบแต่บางส่วนตังกล่าวนี้บ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดใบความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ 
ตัวแทบหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงาบแต่บางส่วนโดยฝ่า'รนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องขำระ 
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำบวบเงินใบอัตราร้อยละ ๑๐ (ลิบ) ของวงเงินของงาบ ท่ีจ้างช่วง ทั้งน้ีไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิกสัญญา 

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐลามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 
เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการ



หมายเหตุ :
ร). การติดอากรแสตมใ!]ให้เป็นใปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย 
๒.ใบสั่งจ้างส่ังจ้างบี้อ้างอิงตามเลขที่ใครงการ ๖๕๐๗๗๔๕๔๐๑๘ จ้างทำกระเป๋าผ้าพรอมลกรีนข้อความ สำหรับใข้เนโครงการ 

พัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบ้ตัการการแพทย์อุกเทินใบจังหวัดสำทุบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการผี]กอบรมการปฐมพยาบาลและ 
‘ช่วยปฎิบัติการแพทย์'ข้ัน'พ้ืนฐาน (EMR ๔๐ ชั่วโมง)รุ่นท่ี ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงขื่อ............................................................... ผู้ส่ังจ้าง
( นายวิข้ย บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบ้ต๊ราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันท่ี ๒๗ กรกภาคม ๒๕๖๕

J  บุ)เทท )าท่ีป(H at*' ./*.1 แ Vลงซอ....^...................................................  ผู้รับ๒ลังจ้าง
(นางลาวฐาย้กา กันทบา)

ผู้รับจ้าง
วันท่ี ๒๗ ท,รทฎาคม ๒๕๖๕

«! I I —  V  jlลงชิอ.................... )...'............... ...............  พยาน
(นางสาวเอยมติริ สุริยะ)

ลงขื่อ......................... ^....i ^ / . . ..........  พยาน
(นางสาวโชติกา พันธ์เศษ)

เลขที่โครงการ ๖๕๐๗๗๔๕๔๐๑๘ 
เล6บคุมสัญcyn ๖๕๐0)1๑๔๓๘๒๙๓๒


