
ใบส่ังจ้าง

องคการบริหารส่วนจังหวัดล่าพุ

ผู้รับจ้าง ชลิตแอร์ 

ท่ีอยู่ เลขท่ี ๔๓๔ หมู่ ๔

ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมองลำพูบ จังหวัดลำพูน ๔๑๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๖๑๑๗ร๖๗๖๓

เลขประจำตัวผู้เลิยภา'พี ๑๔๗๑๒๐๐๐®๒๔๔๔

ใบส่ังจ้างเลขท่ี sy /bpssf
วับท่ี โ’. n ■น]. ไอ(Lt)d!

ส่วนราชการ องค์การบรีหารส่วนจังหวัดลำพูน

ท่ีอยู่ ๑๒๔ หมู่ท่ี ๑๔ ตำบลป่าลัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด

ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ตามท่ี ขลิตแอรี ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบรีหารส่วนจังหวัดลำพูน ชึ๋งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการตังต่อไปบ้ี

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)

จำนวนเงิน 

(บาท)

๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยานพาหนะและ 

ขนส่ง รถบรรทุกเททาย ย่ีห้อ Hino หมายเลข 

ทะเพียบ ๘๐ - ๘๔๓๗ ลำพูน จำนวน ๑๒ 

รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคาแนบท้ายบี้

๑ งาน ๙,๑๓๖.๐๐

๙,๑๓๖.๐๐

(เถ้าพับหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน ๙1๑๓๖.๐๐

ภาษมูลค่าเพม ๐.๐๐

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๙,๑๓๖.๐๐

การส่ังจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปบ้ี

๑. กำหนดส่งมอบภายใน๓๐ วับนับทัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง

๒. ครบกำหนดส่งมอบวับที่... ........ ........................................

๓. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

๔. ระยะเวลารับประทับ -

๔. สงวนลิทธค่า'ปรับกรณีส่งมอบเก'นกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันใบอัตราร้อยละ 0.๑๐ ของราคางาบจ้าง 

แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท

๖. ส่วนราชการสงวนลิทธิ้ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าลิบค้าบั้บมืลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ใบใบสั่งจ้าง กรณีบี้ 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ 

๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางาบทั้งหมดหรีอแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอิกทอดหนง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับ 

อนุญาตเป็นหนังสึอจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวบั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 

จากความรับผิดหรีอพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หริอ,ของ 

ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงบั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงาบแต่บางส่วนโดยฝ่านึ่นความใบวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระ 

ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (ลิบ) ของวงเงินของงาบ ท่ีจ้างช่วง ทั้งบี้ ไม่ตัดลิทธิผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิกสัญญา



๒

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 

เฟ้อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการ 

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสดมป็ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้างมิผลตามกฎหมาย 

๒.ใบสั่งจ้างส่ังจ้างน้ีอ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕๐๑๗๑๗๗๕๑๔ จ้างซ่อมบำรุงยาบพาหนะและขบล่ง รถบรรทุกเทท้าย ย่ีห้อ 

Hino หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๔๓๗ ลำพูน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงข่ือ r< K > ผู้ส่ังจ้าง

( บายวิชัย บุญอุดมพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันท่ี

ปฏิบัติราซการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-  ๘ ก.พ่. b f t i

ร้าน ชลิต แอร์ ลงข่ือ. . . .^ .?า....±‘̂ .̂ .'!.̂ . พ)จ้า)

061-1026763 <'̂ ร ว ั^ ' .
&V -V กร.2565

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

(นายพิทักษ์ อ่อนน้อม)

ลงข่ือ . 7  j L i J
(จ่าสิบโทธีติพงศ์ มูลคำ)

พยาน

เลขท่ีโครงการ ๖๕๐๑๗๑๗๗๕๑๔ 

เลขคุมสฌณา ๖๕๐๒๑๔๐๐๖๙๘๖



องคการบริหารส่วนจังหวัดลำทุบ

ใบส่ังซ้ือ

ผู้ขาย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนดํเซอร์วิส

ทีอยู่ เลขที ๔๒/๖ ซอย๕ ถนนสนามที'พา

ตำบลในฟ้อง อำเภอฟ้องลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

โทรสัพท ๐๙๓รท๐๓๓๘๓๔

เลขประจำตัวผู้เสียภาที ๑๕๐๐๒๐๐®๓๒๔๒๔

ใบส่ังซ้ือเลขที ..ส ั^ ../..^ .!^ '^

วันที ..“ .ฝ...0 ,!.. 1อ๕๖๕

ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ทีอยู่ ๑๒๔ หมู่ที ๑๔ ตำบลป่าลัก อำเภอฟ้องลำพูน จังหวัด

ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ตามที ร้าน เอเด ออโต้พาร์ทแอบตํเซอร์วิส ไต้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ้ืงได้รับราคาและตกลงซ้ือ 

ตามรายการตังต่อไปนี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)

จำนวนเงิน 

(บาท)

๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

จำนวน ๔ รายการ ลำหรับซ่อมบำรุง รถบรรทุกเท 

ท้าย ย่ีห้อ Hino หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๔๓๗ 

ลำพูน รายละเอียดตามใบเสนอราคาแบบท้ายนี้

๑ งาบ ๘,๙๒๐.๐๐

๘,๘๒๐.๐๐

(แปดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน ๘,๓๓๖.๔๔

ภาทีมูลค่าเพ่ิม ๔๘๓.๔๔

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๘,๘๒๐.๐๐

การซ้ือ อยู่ภายใต้เง๋ึอนไขต่อไปน้ี

ร. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวับทีผ้รับจ้างไต้รับผู้ขายไต้รับใบสั่งซื้อ
. . A . ม  « 6  ช ีA  M๒. ครบกำหนดส่งมอบวับท ........... ....7;:...ไ.’..!!..... .... .7........... . ■

0 1 .  สถานท ส่ีงมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

๔. ระยะเวลารับประกัน -

๔. สงวนสิทธิ้ค่า'ปรับกรณีส่งมอบเทีบกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวับใบอัตราร้อยละ 0.๒๐ ของราคาส่ิงของ 

ทียังไมไต้รับมอบ

๖. ส่วนราซการสงวนสิทธิ้ทีจะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านี้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการทีระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ 

ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปสิ่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

๗. การประฟ้นผลการปฏิบีตงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนัาผลการปฏิบัติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 

"เทีอนัามาประฟ้บผลการปฏินัติงาบของผู้ปริะกอบการ



๒

หมายเหด :

๑. การติดอากรแสตมป็ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังซ้ือมิผลตามกฎหมาย 

๒.ใบสั่งซื้อสั่งจ้างน้ีอ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖£๐๑๗๑๗๖๐๕:๐ ซื้อวัสดุยาบพาหนะและขนส่ง จำบวบ ๕ รายการ สำหรับซ่อม 

บำรุง รถบรรทุกเทท้าย ยีห้อ Hino หมายเลขทะเปียน ๘๐ - ๘๔๓๗ ลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงข่ือ ผู้ส่ังซ้ือ

( นายวิซัย บุญอุดมพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปฏิาวัติราชการแทบ

บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
^ ใ-'ai M jw 1

(นายพิทักษ์ อ่อนน้อม)

ลงข่ือ

(จ่าสิบโทธีติพงศ์ มูลคำ)

พยาน

เลขที่โครงการ ๖£๐๑๗๑๗๖๐๔๐ 

เลขคุมสัญญา ๖£๐๒๑๔๐๑๒๒๐๓



องคการบ?หารส่วนจังหวัดลํๅVJV

ใบส่ังซ้ือ

ผุ'ขาย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอบด์เซอร์วิส

ทอยู่. -เลฃทิ ๕)ปี/'๖ ซอย๕ ถนนสนามทิพ ; .

ตำบลใบเมือง อำเภอเมืองสำพูน จังหวัดสำพูน ๕๑๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔

เลขประจำตัวผู้เลียภาษี ๑๔๐๐๒๐๐๑๓๒๔๒๔

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี .̂?.)..เ̂ .̂ '
ว ัน ท ี ่ . . .^ . .M บ . ^ ^ .

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน

ท่ีอยู่ ๑๒๔ หมู่ท่ี ๑๔ ตำบลป่าลัก อำนกอเมืองสำพูน จังหวัด

ลำพูน

โทรศัพท ©-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ตามท่ี ร้าน เอเด ออโด่'พาร์ทแอบด่เซอร์วิส ไต้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน ซ๋ึงไต้รับราคาและตกลงซ้ือ 

ตามรายการตังต่อไปนี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)

จำนวนเงิน 

(บาท)

๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขนล่ง 

จำนวน ๒ รายภาร สำหรับซ่อมบำรุง รถซ่อมบำรุง 

เคล่ีอบท่ี ย่ีห้อ Mitsubishi หมายเลขทะเบียน ๘®

- ๒๓๓๒ ลำพูน รายละเอียดตามใบเสนอราคาแนบ 

ท้ายน้ี

๑ งาน ๗,๗๖๐.๐๐

๗,๗๖๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๗,๒๔®.๓๔

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๔๐๗.๖๖

(เจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๗,๗๖๐.๐๐

การซ้ือ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปน้ี

๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วับ นับถัดจากวับท่ีผ้รับจ้างไต้รุชุผ้ขายไต้รับใบส่ังซ้ือ
" 7 ’ ไ” ' " น  ๑ 0 น.ท่ S i r๒. ครบกาหบดส่งมอบวันทิ ................โ.™....!:.!...!....".” ;.:........

๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน 

๔. ระยะเวลารับประกัน -

๔. สงวนลีทธิ้ค่าปรับกรณีส่งมอบเทินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันใบอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาล่ีงฃอง 

ท่ียังไม่ได้รับมอบ

๖. ส่วนราชการสงวนลีทซื้ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าลีบค้านี้นมืลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ใบใบสั่งซื้อ กรณีนี้ 

ผู้ขายจะต้องดำเนับการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

๗. การประเมืบผลการปฎิบีตังานของผู้ประกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฏิบ้ตงานแล้วเสร็จดามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพิ่อนำมาประเมืนผลการปฎิป่ตงาบของผู้ประกอบการ



๒

หมายเหตุะ

๑. การติดอากรแสตมใ!)ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังซ้ือมีผลตามกฎหมาย 

๒.ใบสั่งซิ้อสั่งจ้างบ้ีอ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖๕๐๑๗๑๘๐๐๑๑ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขบส่ง จำนวน ๒ รายการ สำหรับซ่อม 

บ้ีารุง รถ้ช่อม',บำรุงเคลอน'ท่ี ยห้อ Mitsubishi หมายเลขทะเป็ยฺน ๘๑ - ๒๓๓๒ ลาพูน โดย'วิธเฉพาะเจาะจง

ลงข่ือ ผู้ส่ังซ้ือ

( นายวิซัย บุญอุดมพร )

รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปฎิฟ้พราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
^  -  J M l . พ

ลงข่ือ พยาน

(จ่าสิบโทธิติพงศ์ มูลคำ)

เลขท่ีโครงการ ๖๕'๐๑๗๑๘๐๐๑๑ 

เลขคุมสณ{ขา ๖๕:๐๒๑๔๐๑๑๓๘๘


