
i ใบสั่งซื้อ
ฮงคการบ?หารส่วนจังห ว้คลำพูน

ผู้,ท ย  ร้าน เอเค ออโต้พารทแอนดํเขอร์ริส
ที่อยู่ เลขที่ ๕๒/๖ ซอย๕ ถนนสนามกิพา
ตำ,บลในเมอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕'ริ)๐๐๐
โทรศัพท 0๙๓๓๐๓๓๘๓๔
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๕๐0๒0๐๑๓๒๕๖ร:

ใบสั่งซื้อเลขที่
วันที่ ....โ...®....0..EL
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ที่อยู่ ๗®๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ 0-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามที่ ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนค์เชอร์ริส ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซื้งได้รับราคาและตกลงซื้อ 
ตามรายการตังต่อไป่นี้

ลำตับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
(ร) บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
เคงื่องขุดเจาะบ่อบาดาล ยี่ห้อ B ournedrill THD 
รท๕๐ รหัสครุภัณฑ์ ๐๘๐-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๕ 
รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคาแนบท้ายนี้

๑ งาน ๑๓๑,๖๐๐.๐๐

๑๓๑.๖๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ร)’©เอ,๙๙๐.๖๕

ภาษีมูลค่าเพื่ม ๘,๖๐๙.๓๕

(หนี้งแสนลามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งลิ้น ๑๓®,๖๐๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
«. อำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผ้รับจ้างได้รับผ้ขายได้รับใบสั่งซื้อ; I  Z Z L ld  -  5 off. mId. ครบกาหนดส่งมอบวับท๊ ............................. โ.::!..:.....:.... .:..............
01. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
C  ระยะเวลารับประกัน -
I .  สงวนสิทธํ่ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินอำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวับใบอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสั่งของ 

ที่ยังไม่ได้รับมอบ
๖. ส่วนราชการสงวนสีทธิ้ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าทั้นมืลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ 

ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
๙. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ



หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสตมบ์เให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายร้ษ์ฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซอมผลตามกฎหมาย 
๒.ใบสั่งซึ๋อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขทีโครงการ ๖๕๐๘๗๖๐๘๘๘๓ ซึ๋อวัลดุยาบ,พาหนะและ1ขนส่ง เครื่องขุดเจาะบ่อบาดาล ยีห้อ 

BournedriU THD ๓£๐ รหัสครุภัณทั ๐๘๐-£๗-๐๐๐® จำนวน ๕ รายการ โดยวิธเอพาะเจาะจง

ลงซื่อ ผู้ส่ังซ่ํอ
( บายวิชัย บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติราขการแทบ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพน, ,  -® เพ. HSiว ัน ท .ั......................... ............. .........................

ลงซ่ือ

(นายพิทักษ์ อ่อนน้อม)

พยาน

(จ่าสิบโทธิติพงค์ มูลคำ)

เลขที่โครงการ ๖£๐๘๗๖๐๘๘๘๓ 
เลขคุมสณูณูา ๖๕๐๘®๔๒๗®๖®๗



ผู้รับจ้าง โรงกลงลุวิทย์การช่าง
ทื่อยู่ เลขทื่ ๑๒๕ หมู่ ๑๕
ตำบลป่าลัก อำเภอเมืองลาพูน จังหวัดลำพูน ๕๑0๐๐
โทรศัพท ๐๘๑๙๖๐๐๒๗๙
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๑๐๑๕๐๐๗๔๕๓๕๒

องคการบริหารส่วนอั.3>,ว้0ล*-1ย ู.4.
ใบส่ังจ้าง

ใบลั่งจ้างเลขที่ท่ื̂ .'ช่ร Ji.fl. ๒๕๖̂
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ที่อยู่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าลัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท 0-๕๓๕๘-๗๒๖๐

ตามที่ โรงกสิงสุ'วิทย์การ'ข่าง ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ๋งไต้รับราคาและตกลงว้าง ตามรายการดัง
ต่อไปนี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยาบพาหนะและ
ขนล่ง เครื่องขุดเจาะบ่อบาดาล ยี่ห้อ BoumedriU
THD ๓๕๐ รหัสครุภัณฑ์ ๐๘๐-๕๙-๐๐๐๑ จำนวน
0 รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคาแนบท้าย
นี้

๑ งาน ๔,๙๐๐.0๐

๔,๘๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๔1๙๐๐.๐๐

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 .๐ ๐

(สี่พ ันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔1๙๐๐.๐๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
๑.
๖.

กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ 
ครบกำหนดส่งมอบวันที่ .

วับ นับถัดจากวันที่ผ้รับจ้างไต้รับใบสั่งจ้าง-๑ n il
๓. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประถัน -
๕. สงวนสิทธิ้ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

แต่ต้องไม่ตํ่ากว่าวับละ ๑๐๐.๐๐  บาท
๖. ส่วนราฃการสงวนสิทธึ๋ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าบั้นมิลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้!บใบสั่งจ้าง กรณีนี้ 

ยู่'รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ 
๗. การจ้างช่วง ผู้รัชจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่!ด้รับ 

อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวบั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดใบความผดและความประมาทเสืบเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ 
ตัวแทบหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงบั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่า'ฝืนความใบวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระ 
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาบ ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



’ ๘. การประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา 
เทือนำมาประเมินผลการปฎิบ้ติงานของผู้ประกอบการ 
หมายเหตฺ :

๑. การติดอากรแสดมบัให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจางมิผลตามกฎหมาย 
๒.ใบสั่งจางสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕๐๘๗๖๐๖๗๕๕ จ้างซ่อมนำ■ รุ่งยานพาหนะและขนส่ง เครื่องขุดเจาะบ่อบาดาล 

ยี่ห้อ Bournedrill THD ๓£๐ รหัสครุภัณฑ์ ๐๘ ๐-£๙-๐0 0 ๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ..

วบท

( นายวิชัย บ ุญอ ุดมพร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปฏิบัติราขการแทบ
นายกองค์การบริหารส่วนจั^หวัดลำพน

(แ <ร่) ส ิ. P i.

..ผ้สั่งจ้าง

ลงชื่อ.

วบท

3JQ1500T45352

. . . . . . . . . -  t ก.ข. 2565
ลงชื่อ ............ •.....'โ ...:โ .’...ไ?1̂ . . . . . , โ'.............. พยาน

(บายพิทักษ์ อ่อนน้อม)

ลงชื่อ ........................... ."—-"โ................... พยาน

(จ่าลิบโทธีติพงค์ มูลคำ)

เลขที่โครงการ ๖£๐๘๙๖๐๖๗££ 
เลขคุมสัญญา ๖£๐๘๑๔๖๔๖๐๓๔


