
ใบสั่งจ้าง
องค์การบริหารส,วนจังห'ว'คลำพูน

ผู้รับจ้าง บริษัท เจริญมอเตอร์เซียงใหม่ จำกัด
ท่ีอยู่ เลขท่ี ๑๑๙-๑๖๓ ถนนพระปกเกล้า
ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๖๐๐
ใทรศัพท์ ๐๕๓๖๗๘๔๐๙,๐๕๔๓๒๕๙๙๙
เลขประจำตัวผู้เสียภาษั ๐๕๐๕๕๖๑๐๐๐๐๓๓

ใบสั่งจ้างเลขท่ี . เ ^ . ^ / ^ . / . . ^ . ^ ^

วันท่ี )รฟ้ml
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ท่ีอยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าลัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามท่ี บริษัท เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงไต้รับราคาและตกลงจ้าง 
ตามรายการตังต่อไปน้ี

ลำตับ รายการ จำบวบ หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยาบพาหนะและ 
ฃบส่ง รถยนตํส่วนกลาง ย่ีห้อ Ford หมายเลข . 
ทะเบียน กข - ๘๔๕๒ ลำพูน จำนวน ๗ 
รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคาแนบท้ายนี้

๑ งาน ๒1๓๙๗.๘๗

๒,๓๙๗.๘๗

รวมเป็นเงิน ๖,๖๔๑.๐๐
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๑๕๖.๘๗

(สองพับสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๒,๓๙๗.๘๗

การส่ังจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อใปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วับ นับกัดจากวันท่ีผู้รับจ้างได้รับใบส่ังจ้าง

1. 7  *  นุ © ๙  n i l  LJVJ๒. ครบกำหนดส่งมอบวันทิ .................. „.?....M a£........................
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธิ,ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางาบจ้าง 

แต่ต้องไมตากว่าวับละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธ้ิท่ีจะไม่รับมอบล้าปรากฎว่าสินค้าน้ันมีลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในใบส่ังจ้าง กรณีน้ี 

ผู้รับจ้างจะต้องตำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบส่ังจ้างทุกประการ
๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหริอแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหน้ีง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนท่ีไต้รับ 

อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนตังกล่าวน้ัน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหริอพันธะหน้าท่ีและผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดใบความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หริอของ 
ตัวแทนหริอลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าผินความในวรรคหน้ีง ผู้รับจ้างต้องชำระ 
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ท่ีจ้างช่วง ท้ังน้ีไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



๖

๑. การติดอากรแสตมบัให้เบ็เนไปตามประมวลกฎหมายรับฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้างมิผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังจ้างสั่งจ้างบ้ีอ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๐๐๑๓๔๓ จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ 

Ford หมายเลขทะเบียน กข - ๘๔๔๒ ลำพูน จำบวบ ๗ รายการ โดยวิธีเอพาะเจาะจง

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถป้าผลการปฏิบัติงานแล้วเสรืจตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา
เฟ้อป้ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
หมายเหคฺ ะ

ท ั? £ลงข่ือ........................ ^ ...^ .^ ะ ^ . . ................ผ้ส่ังจ้าง
( บายวิชัย บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติราขการแทบ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพบ
วับท่ี

ไารบริหารส่วนจังหวัดลำm
«9 ๙  a f i .  K  J

ผู้รับใบส่ังจ้าง

ลงซอ ...........โไ .* ....... ...โ.'....T.. .T............ พยาน
(นายพิทักษ์ อ่อนน้อม)

ลงข่ือ ๘1 พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงค์ มูลคำ)

เลขท ี,โค รงการ ๖๔๐๘๗๐๐๑๓๔๓

เลขค ุม ส ัณ ูณ ูา ๖๔๐๘๑๔๒๓๗๙๒๖



ผู้รับจ้าง ลู่ บ.ลี้ (ช่างบี)
ท่ีอยู่ หมู,บาน บ้านพระธาตุห้าดวง เลขท่ี ๓๘๐ หมู่ ๑๕ 
ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน <£๑๑๑๐ 
โทรศัพท์ ๐๘<£๗๑๒๕๘๘๑ 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๕๑๐๔๐๐๔๔๖๑๔๖

ใบสั่งจ้าง
องค์กา?บ?m รส,ว น จ ังห ว ัด ล ํๅพ ู1,

ใบล๋ั'งจ้างเลขท่ี 
วันท่ี 1ร(เพ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ท่ีอยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าลัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด 
ลำพูน
โทรศัพท ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ดามท่ี ลู่ น.ล้ี (ช่างบี) ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ีงได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการด้งต่อไปน้ี

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
(ร) บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยานพาหนะและ 
ขนส่ง รถบรรทุกหกล้อ ย่ีห้อ Isuzu หมายเลข 
ทะเบียน ๔๐ - ๐๑๑๔ ลำพูน จำนวน ๙ 
รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคาแนบท้ายนี้

(ร) งาน (ร่)ร),o!(s)0.oo

๑๑,๘๑๐.๐๐

(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน G )  (ร ) ,  o i  (5)0.00

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๐.๐๐
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน (ริ) (5), (ร ) o . o o

การส่ังจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างได้รับใบส่ังจ้าง
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที.่......... .®...Q....n$.....fe(fcj)s!................
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประถัน -
๕. สงวนสิทธ้ีค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

แต่ต้องไม่ฅ่ํากว่าวับละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธ้ิท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าน้ันมืลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในใบส่ังจ้าง กรณีน้ี 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบส่ังจ้างทุกประการ 
๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหริอแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหน่ึง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนท่ีได้รับ 

อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวน้ัน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพัน 
จากความรับผิดหรือพันธะหน้าท่ีและผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ 
ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงาบแต่บางส่วนโดยฟ้า?เนความในวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างต้องชำระ 
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินใบอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ท่ีจ้างช่วง ทั้งน้ีไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



๒

๑. การติดอากรแสตมป็ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้างมิผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังจ้างสั่งจ้างบ้ีอ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๘ฝ๒๕๓๗๒๒ จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขบส่ง รถบรรทุกหกล้อ ย่ีห้อ 

Isuzu หมายเลขทะเบียน ๔๐ - ๐๑๑๔ ลำพูน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘. การประเมินผลการปฎิบ้ติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฎิบ้ติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา
เพื่อนำมาประเมินผลการปฎิบ้ติงาบของผู้ประกอบการ
หมายเหค1:

ลงชื่อ.......... ...........โ!โ....................................ผู้ส่ังจ้าง
( นายวิขัย บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบ้ติราซการแทบ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนb  ส.ค. ๒(£๖๔วันท่ี

ลงชื่อ........... .......ร ^ ....^ p . ......................ผู้รับใบส่ังจ้าง

ลงซอ.....................ไไโrะ??โ....................... พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงค์ มูลคำ)

เลขท ีโครงการ ๖๔๐๘๗๒๕๓๗๒๒

เลขค ุม ส ณ ูณ ูา ๖๔๐๘®๔๓๙๓๓๒๔



. V

ใบสั่งจ้าง
องค์การบ?หใรส่วนจังหวัคลำพูน

ผัรับจ้าง บริษัท ที.แอล.ที แทรกเตอร์ จำกัด " /
ท่ีอยู่ เลขท่ี ๑๔๔ หมู่ ๒
ตำบลเหมืองจ้ี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๔๑๐๐๐
โทรสัพท ๐๔๓๔๘๔๙๐๑
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๔๑๔๔๖๓๐๐๑๑๗๘

ใบสั่ง,จ้างเลขท่ี
วันท่ี ๒ ..๕ ..ส,อ.,.. W M
ส่วนราฃการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ที่อยู่ ๑๒๔ หมู่ท่ี ๑๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรสัพท ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ตามท่ี บริษัท ที.แอล.ที แทรกเตอร์ จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงได้รับราคาและตกลงจ้าง 
ตามรายการดังต่อไปน้ี

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยาบพาหนะและ 
ขนส่ง รถแทรกเตอร์ฟาร์ม ย่ีห้อ New Holland 
หมายเลขทะเบียน ตค - ๗๔๖ ลำพูน จำนวน ๑๓ 
รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคาแนบท้ายนี้

๑ งาน ๒๔,๔๙๐.๐๐

๒๔,๔๙๐.๐๐

(สองหมื่นห้าพันลี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน ๒๓,๘๒๒.๔๓
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๑,๖๖๗.๔๗

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๒๕,๔๙๐.๐๐
_____________________<£.

การส่ังจ้าง อยู่ภายได้เง่ือนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับกัดจากวันท่ีผู้รับจ้างได้รับใบส่ังจ้าง
๒. ครบกำหนดส่งมอบวับท่ี   . . . . . . . ๒ ๔ ..ก,ย , . . .^ พ . . . . .
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๔. สงวนสิทธ้ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

แต่ต้องไมตากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธ้ีท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าน้ันมีลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในใบส่ังจ้าง กรณีน้ี 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบส่ังจ้างทุกประการ 
๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหน่ึง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนท่ีได้รับ 

อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงาบแต่บางส่วนดังกล่าวน้ัน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหรือพันธะหน้าท่ีและผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ 
ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่า'ผินความในวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างต้องขำระ 
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ท่ีจ้างช่วง ท้ังน้ี ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



๒

๑. การติดอากรแสดมป๋ให้เป็นไปดามประมวลกฎหมายรัพฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้างมิผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังจ้างสั่งจ้างน้ีอ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖๔๐๘๗๒๔๕๒๓๒ จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง รถแทรกเตอร์ฟาร์ม ย่ีห้อ 

New Holland หมายเลขทะเบียน ตค - ๗๔๖ ลำพูน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘. การประเมินผลการปฎิบีตงาบของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฎิบ้ตงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา
เพื่อนำมาประเมินผลการปฎิบต้งานของผู้ประกอบการ
หมายเหตุ :

ลงขอ................... ผู้ส่ังจ้าง
( นายวิชัย บุญอุดมพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบ้ตราขการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ว ันท ี่................. .๒ ..๙ ....ส .ค .....fe fw ...............

(นายพิทักษ์ อ่อนน้อม)

ลงซ่ือ c£ว ุ^
(จ่าสิบโทธีติพงศ์ มูลคำ)

1 พยาน

เลขท โครงการ ๖๔๐๘๗๒๔๔๒๓๒

เลข ค ุม ส ญ ณ ูา ๖๔๐๘๑๔๓๙๓๑๖๓


