
ใบสั่งจ้าง
ง องftการบ?หารสํวน?งพๆโคทำ^พ

ผู้รับจาง บริษัท โตโยค้าเขียงใหม่ จำกัด
ทีอยู่ เลขที ๖๒/๑ ถนนมหิดล
ตำบลลุเทพ อำ๓ อเมองเขียงใหม่ จังหวัดเขียงใหม่ ๕๐๒๐๐
โทรคัพท์ ๐๕๓๒๗๗๘๘๘
เลข,ประจำตัวผู้เลียภาษั ๐๕๐๕๕๔๗๐๐๔๓๔๖

ใบลั่งจ้างเลขที 
วับที M *  ^
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอยู่ ๑๒๕ หมู่ที ๑๕ ตำบล,ป้าลัก อำเภอเมองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรดัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามที บริษัท โตใยค้าเขียงใหม่ จำกัด ไค้เลนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งไค้รับราคาและตกลงจ้าง ตาม
รายการดังต่อไปนี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรัก*ทและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยานพาหนะและ 
ขนส่ง รถยนค์ส่วนกลาง ยี่ห้อ T oyo ta  หมายเลข 
ดะเบียน กค - ๓๖๑๘ ลำพูน จำนวน ๒ 
รายการ รายละเอัยี่ดตามใบเสนอราคาแนบทายนี้

๑ งาน ๑๐.๗๔๘.๑๕

๑๐.๗๔๘.๑๕

(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยลี่ล ิบแปดบาทลิบห้าลตางค์)

รวมเบ็]บเงิน ๑๐,๐๔๕.๐๐

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗๐๓.๑๕

รวมเบีบเงินทั้งลิ้ใ. ๑๐,๗๔๘.๑๕

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันทีผู้รับจ้างไค้รับใบสั่งจ้าง
๒. ครบกำหนดส่งมอบวับท.ี.................................................................
๓. ลถานทีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. ลงวนสิทธิ้ค่าปรับกรณึส่งมอบเกนกำหนดโดยคิดค่าปรับเบีบรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

แต่ค้องไม่ตากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราขการลงวนสิทธิ้ทีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้านั้บม่ลักบณะไม่ตรงตามรายการทีระบุไว้ในใบสั่งจ้างกรณึนี้ 

ผู้รัชจ้างจะค้องดำเบนการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ 
๗. การจ้างช่วงผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอกทอดหนึ่งเว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนทั้1ต้รับ 

อนุญาตเบีนหนังสิอจากผู้ว่าจ้างแล้วการทีผู้ว่าจ้างไค้อนุญาตให้จ้างช่วงงาบแต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เบีนเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหรือพันธะหน้าทีและผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผัดในความผัดและความประมาทเลินเล่อของผู้รัชจ้างช่วง หรือของ 
ตัวแทบหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการกรณผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าผันความในวรรคหนึ่งผู้รับจ้างต้องชำระ 
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเบีนจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ทีจ้างช่วง ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

เ



๖

๘. การประเมินผลการปฐ'บตงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฐนัตงานแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา 
เพี่อนำมาประเมินผลการปฎ'บดังานของผู้ประกอบการ 
หมายเหตุ :

๑. การตํดอากรแลคมน้ให้เมินไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมิผลตามกฎหมาย 
๒.ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอํงตามเลขพี่โครงการ ๖๔๑๐๗๑๐๙๐๔๔ จ้างข่อมบำรุงยาน'พาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ 

Toyota หมายเลขทะเบํยน กค - ๓๒๑๘ ลำพูน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธเฉพาะเจาะจง

ลงขอ. ^ ไ / *£> ผู้สั่งจ้าง
( นายวิขัย บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฎ'บดราขการแทน

บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน
« 1d  .....b  o  O R . M M

ลงขอ... 
(.

วันพี่ ... 

ลงขอ

.... ผู้รับใบสั่งจ้าง
• (บm 3 n fย..ผ้อณพซ.ร)..) 
พุ้จคภ-!รสูพย่•น,รกิา^.''ยน,;
......2J L ffl.0j 5S4......

ลงขอ

(นายพทัก'ษ์ อ่อนน้อม)

.................

(จ่าลํบโทธิตํพงค์ มูลคำ)

พยาน

เลขที่โครงการ ๖๔๑๐๗๑๐๘๐๔๔ 
เลขคุมสัณญา ๖๔๑๐๑๔๑๔๓๘๔๔



ใบสั่งจ้าง
ธงคก์ารบ!)ท7สว่1,^ ,rys

ผู้รับ,จ้าง บริษัท โตโยต้าเขียงใหม่ จำกัด 
ที่อยู่ เลขที่ ๖๒/๑ ถนนมหดล
ตำบลลุเทพ อำเภอเมืองเขียงใหม่ จังหวัดเขียงใหม่ ๕๐๒0๐
โทรคัพท์ ๐๕๓๒๗๗๘๘๘
เลขประจำตัวผู้เลียภาษี ๐๕๐๕๕๔๗๐๐๔๓๔๖

ใบลั่งจ้างเลขที่ M . M ' # '

วันที่ % . 0 . . 4 & .  M M
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ที่อยู่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าลัก อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรตัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามที่ บริษัท โตโยต้าเขียงใหม่ จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ฃี่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ดาม
รายการดังต่อไปนี้

ลำตับ รายการ จำบวบ หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยานพาหนะและ 
ฃนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ T oyota หมายเลข 
ทะเบียน กค - ๔๔๓๗ ลำพน จำนวน ๗ _ 
รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคาแนบทายนิ

๑ งาน ๖.๘๗๔.๗๕

๖,«5๗๔.๗๕

(หกพันแปดร้อยเจ็ดลีบสี่บาทเจ็ดลีบห้าสตางค์)

รวมเป็นเงิน ๖,๔๒๕.๐๐

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๔๔๙.๗๕

รวมเป็นเงินทั้งลิ้น ๖,๘๗๔.๗๕

การสั่งจ้าง อยู่ภายใด้เงอนไขต่อไปนี้
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวฺนุที่ผ้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง" ‘ 1ไ" ” i n n  ด ่ ๙ พ.บไ K๒. ครบกำหนดส่งมอบวับท..............................โ:...... .โ.โ................
๓. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนลีทธิ้ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดคำปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

แต่ด้องไม่ตรกว่าวับละ ๑ ๐๐.๐๐  บาท
๖. ลำนราขการสงวนลีทธิ้ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าลีนด้านั้นมืลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ
๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม,เอางานทั้งหมดหริอแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอกทอดหนี้ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับ 

อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนตังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ 
ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าผิ!นความในวรรคหนี้ง ผู้รับจ้างต้องขำระ 
ค่าบรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (ลีบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ไม่ตัดลีทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



๒

๘. การประเมินผลการปฎบัติงาบของผู้ประกอบการ หน่วยงาบของรัฐลามารถน่าผลการปฎบ้ติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหรอข้อตกลงของคู่สัญญา 
เพื่อนำมาประเมินผลการปฐทัติงาบของผู้ประกอบการ 
หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป๋ให้เบีบไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจางมิผลตามกฎหมาย
๒.ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอํงตามเลขที่โครงการ ๖๔๑๐๙๑๐๙๗๐๒ จ้างฃ่อมบำรุงยานพาหนะและขบล่ง รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ 

T oyota หมายเลขทะเบียน กค - ๔๔๓๗ ลำพูน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงขื่อ. ผู้สั่งจ้าง
( บายวิขัย บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบรัหารส่วนจังหวัด 
ปฎ'บตราขการนทน

นายกองค์การบรหารส่วนจังหวัดลำพูนTuvl   fc 9..M, ..พพ โ.
ลงขื่อ......................... ........................................ ผู้รับใบสั่งจ้าง

( สิ?.,?ย.. ฝ็?อยแพข.รุ) )
ผูจั้ดการศบยบ์ริการรทยบตํ

(นายพิทักษ์ อ่อนน้อม)

(จ่าลิบโทธีติพงค์ มูลค์า)

พยาน

เลขที่โครงการ ๖๔๑๐๗๑๐๙๗๐๒ 
เลขคุมสกุ]ญเา ๖๔๑๐๑๔๑๔๓๘๓๑



ผู้ขาย ร้า'น เอเค ออโต้พารัทแอนต์เซอริวส
ที่อยู่ เลขที่ ๕๒/๖ ซอย๕ ถนนสนามกิหา /
ตำบลในเมือง อำเภอเมองลำพูบ จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐
โทรคัพท์ ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔
เลขประจำตัวผู้เลียภาษี ๑๕๐๐๒๐๐๑๓๒๕๒๔

ใบสั่งซื้อ
องคการบรทารสVนจ ังหจ ัคลำพ ุท

โบสั่งซี้อเลฃท่ี’ไ, bo ท.ค.วับทิ ... ..“ ...โ ....... .

ล่วบราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูบ
ที่อยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลปาลัก อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรคัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ดามที่ ร้าบ เอเค ออโต้พาร้ทแอนต์เซอร'วส ไต้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ็่งได้รับราคาและตกลงซื้อ 
ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
๑ นริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยาบพาหนะและขนส่ง 
จำนวน ๒ รายการ ลำหรับซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วน 
กลาง ยห้อ M azda หมายเลขทะเบียน บน - 
๐๔๖๕ ลำพน รายละเอียดตามใบเสนอราคาแนบ 
ท้ายน

๑ งาน ๕.๘๕๐.๐๐

๕1๘๕๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๕,๔๖๗.๒๙

ภาษีมูลค่าเพม ๓๘๒.๗๑

(ห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๕๐.๐๐
----------------------------------^

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วับ นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
๒. ครบกำหนดส่งมอบวับที่ ... ...............................................................
๓. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธี้ค่าปรับกรณีล่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของ 

ที่ยังไม่ได้รับมอบ
๖. สวบราขการสงวนสิทธที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้านั้นมืลักษณะไมตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ 

ผู้ขายจะต้องดำเนันการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามกัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 

เที่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการ



๒

หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสตมบีให้เปีบไปตามประมวลกฎหมายรับฎากร หากต้องการให้ใบสั่งชื้อมีผลตามกฎหมาย 
๒ใบสั่งชื้อสั่งจ้างนิ้อ้างอํงตามเลขที่โครงการ ๖๔๑๐๗๑๑๐๐๘๙ ชื้อวัสดุยาบพาหนะและขนส่ง จ้านวน ๒ รายการ ลำหรับซ่อม 

บำรุง รถยนต์ส่วนกลาง ยั๋ห้อ M azda หมายเลขทะเบียน บน - ๖๔๖๕ ลำพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

«* ะ ? ไ /^  v ร,Xลงซอ........................................ ..........................ผู้ลง1ซอ
( นายวิชัย บุญอุดมพร )

รองบายกองค์การบริหารส่วนวังหวัด 
‘บฏ’บตรา1ซการแทน

นายกองค์a ารนริหแรร่วนวังหวัดลำพน
วันท่ี

รห^ร^วนจง^^เลาพ ูใ

(นายพิทักษ์ อ่อนน้อม)

C ?ลงช ื้อ ....................... 'ะ ^ ...* ..................... พยาน

(จ่าสิบโทธีติพงค์ มูลคำ)

เลขที่โครงการ ๖๔๑๐๗๑๑๐๐๘๙ 
เลขคุมสญ)ญ)า ๖๔๑๐๑๔๑๔๓๘๐๔


