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ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง บริษัทโตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่จำกัด
ท่ีอยู่ เลขท่ี ๑๖๘/๘ หมู่ ๑๐
ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพูน ๕๑๑๕๐
โทรคัพท์ ๐๕๒๐๓๐๙๙๙
เ,ล‘ขประจำตัวผู้เสียภา'ษี ๐๕๐๕๕๕๘๐๐๔๗๔๘

ใบลัง่จา้งเลขที่ 32JW
วับท่ี . 1 . 9 . 1 4 .
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าลัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรคัพท ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามท่ี บริษัทโตโยต้านดรพิงค์เชียงใหม่จำกัด ไต้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ๋ึงได้รับราคาและตกลงจ้าง 
ดามรายการดังต่อไปนี้

ล้าดับ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

จำนวนเงิน 
(บาท)

(ร) บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยาบพาหนะและ 
ขนส่ง รทยนต์ส่วนกลาง ยห้อ Toyota หมายเลข 
ทะเบียน บย - ๗๘๕๗ ลำพูน จำนวน ๗ 
รายการ ตามรายละเอยีดใบเสนอราคาแบบทา้ยนี้

๑ งาน ๒,๖๔๗.๑๘

๒,๖๔๗.๑๘

รวมเป็นเงิน ๒,๔๗๔.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๗๓.๑๘

(สองพับหกร้อยลี่สิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๒,๖๔๗.๑๘

การส่ังจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไป่น้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวับท่ีผ้รับุจ้ารุไตุ้รุ้บุใบส่ังจ้าง 
๒. ครบกำหนดส่งมอบวับท่ี 
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธ้ีค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเปน็รายวับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางาบจา้ง 

แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวันละ ๑๐๐ .๐๐ บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธ่ํท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎวำสินค้าน้ันมืลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ใบใบส่ังจ้าง กรณีน้ี 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเบนการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบส่ังจ้างทุกประการ 
๗. การจ้างข่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางาบท้ังหมดหริอแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอึกทอดหน้ีง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนท่ีได้รับ 

อนุญาตเป็นหนังสิอจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวน้ัน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหริอพันธะหน้าท่ีและผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดใบความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หริอของ 
ตัวแทบหริอลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงาบแต่บางส่วน โดยฝ่า■ ผินความใบวรรคหน้ีง ผู้รับจ้างต้องชำระ 
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ท่ีจ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



๘. การประเมินผลการปฎิบ้ติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฎิบ้ติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 
เฟ้อนำมาประเมินผลการปฏิบ้ติงานของผู้ประกอบการ 
หมายเหตุ ะ

๑. การติดอากรแสตมป็ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้างมิผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๑๒๗๐๙๘๓๓๘ จ้างข่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ 

Toyota หมายเลขทะเบียน บย - ๗๘๔๗ ลำพูน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ล * ..................... ผู้ส่ังจ้าง
( นายวิขัย บุญอุดมพร)

รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฎิบีติราขการแทน

นายกองค์fเาร■ upห^วนจังแวัดลำพูน

ล*.....«*<9
(..........

. . ผ ู้รับใบส่ังจ้าง 

.)

*  J ชุ' /  ใ /  P 5ว ันท ....... ....ไ..■ ใ..

ลงขื่อ...................................... โ................ พยาน
(บายพิทักษ์ อ่อนน้อม)

ลงขอ.......................... ร !!!:...................... พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงศ์ มูลคำ)

เลขที่โครงการ ๖๔๑๒๗๐๘๘๓๓๘ 
เลขคุมสญ)ญา ๖๔๑๒๑๔๓๐๔๗๙๒



องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัคลำพ ุ'น

ใบสั่งจ้าง

ผู้รับ,จ้าง บริษัทโตโยต้านครพิงค์เซิยงใหม่จำกัดZ ',1 11Zทอิยู่ เลขท ๑๖๘/๘ หมู่ ๑๐
ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมอืงลำพ'ูน จังหวัดลำพูน £๑๑๕๐
โทรศัพท์ ๐๕๒๐๓๐๙๙๙
เลขประจำตวัผูเ้สยีภาบ ี ๐๕๐££๔๘๐๐๔๗๔๙

ใบสัง่จ้างเลขท่ี I fพุ่ J 01 0 ธ.ค. Isitbsfวับท ......... .............. .โ .....

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าลัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามท่ี บริษัทโตโยต้านครพิงค์เซิยงใหม่จำกัด ไต้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ข่ีงไต้รับราคาและตกลงจ้าง 
ตามรายการตังต่อไปน้ี

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

จำบวบเงิน 
(บาท)

๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยานพาหนะและ 
ขบส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ Toyota หมายเลข 
ทะเบียน บย - ๘๐๙๘ ลำพูน จำนวน ๗ 
รายการ รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแนบทา้ยนี้

๑ งาน ๒,๖๔๗.๑๘

๒,๖๔๗.๑๘

รวมเป็นเงิน ๒,๔๗๔.๐๐
ภาบมีลูคา่เพม

(สองพันหกร้อยลี่สิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๒,๖๔๗.๑๘

การส่ังจ้าง อยู่ภายใต้เง๋ึอนไขต่อไปนี้
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างไต้รับใบส่ังจ้าง
๒. ครบกำหนดสง่มอบวบัที่..............ะ . ! . . . .......
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธ้ีค่า'ปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคดิค่าปรับเปน็รายวันใบอัตราร้อยละ 0.๑๐ ของราคางาบจา้ง 

แต่ต้องไม่ตากว่าวับละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธ้ีท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าน้ันมืลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในใบส่ังจ้าง กรณีน้ี 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบส่ังจ้างทุกประการ 
๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางาบท้ังหมดหริอแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหน้ีง เว้นแต่การจ้างช่วงงาบแต่บางส่วนท่ีไค้รับ 

อนุญาตเป็นหนังสีอจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนตังกล่าวน้ันไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพับ 
จากความรับผิดหริอพันธะหน้าท่ีและผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หริอของ 
ตัวแทนหริอลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยผิาผิบดวามใบวรรคหน้ีง ผู้รับจ้างต้องชำระ 
คำปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาบ ท่ีจ้างช่วง ท้ังนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



te

๘. การประเมินผลการปฎิบ้ติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฎิบ้ติงานแล้วเส!จตามสัญญาห!อข้อตกลงของคู่สัญญา 
เพื่อนำมาประเมินผลการปฐบ้ติงานของผู้ประกอบการ 
หมายเหตุ ะ

๑. การติดอากรแสตมบีให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้างมีผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔®๒๗๐๕๗๘๘๘ จ้างข่อมบำรุงยานพาหนะและขบส่ง รถยนต้ส่วนกลาง ย่ีห้อ 

Toyota หมายเลขทะเบียน บย - ๙๐๘๘ ลำพูน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงซ่ือ ผู้ส่ังจ้าง
( บายวิขัย บุญอุดมพร )

รองนายกองคการบริหารส่วนจังหวัด 
ปฎิบํติรา'ขการแทบ

นายกองค์การุบริหารส่วนจังหฺวัดลำพูน
« J ๒ ๙ E n .ว ั นท....................................... . . .“ ..โ .....................

8* ....jjttjjto!
(..........

. . ผ ู้รับใบส่ังจ้าง 

.)

ว ับ ท ี่ LJlJ.ll.

ลงซื่อ........................................................พยาน
(บายพิทักษ์ อ่อนน้อม)

ง ๔ลงขอ..........................ร—' ...................... พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงค์ มูลค์า)

เลขที่โครงการ ๖๔๑๒๗๐๔๗๘๘๘ 
เลขคุมลญญา ๖๔๑๒๑๔๓๐๔๗๙๔


