
องคการบร ิหารส ่วนจ ังหว ้,ดลำพนิ

ใบส่ังจ้าง

ผู้รับจ้าง บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด

ท่ีอยู่ เลขท่ี ๙๙/๓ ถนนเชียงใหม่-สำพูน

ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

โทรศัพท์ ๐<£๓๐๘๓๗๗๗

เลขประจำตัวผู้เลียภา'ร ๐£๐££๔๗๐๐๔๓๔๖

ใบส่ังจ้างเลขท่ี .̂ ..̂ ...!...

วันที่ . . . . . . ๘ . . ฒ ,

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ท่ีอยู่ ๑๖๔หม ู่ท ี่๑๔ ตำบลป่าสักอำเภอเมืองลำพูนจังหวัด

ลำพูน

โทรศัพท์ ©-๔๓£๙-๗๒๖๐

ตามท่ี บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงได้รับราคาและตกลงจ้าง ตาม

รายการดังต่อไปบี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)

จำนวนเงิน 

(บาท)

(ริ) บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยาบพาหนะและ 

ขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ Toyota หมายเลข 

ทะเบียน กค - ๑๖๘๙ ลำชุบ จำนวน ๘ 

รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคาแนบห้ายบี้

(ริ) งาน ๒๔,๐๘๙.๔๔

๒๔,๐๘๙.๔๔

(สองหมื่นสั๋พันแปดสิบเก้าบาทสั๋สิบห้าสตางค์)

รวมเป็นเงิน ๒๖,๔๑๓.๔๐

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๑.๔๗๔.๙๔

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๒๔,๐๘๘.๔๔

การส่ังจ้าง อยู่ภายใด้เงอบไขต่อไปบ้ี

๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วัน นับถัดจากวับที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
-  -■ © 0  ชี $๒. ครบกำหนดส่งมอบวันท .ิ............. . ำ . ไไ....” ...1.*. ....” .............

๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๔. ระยะเวลารับประกับ -

๔. สงวนสิทธํ่ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวับใบอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางาบจ้าง

แต่ต้องไม่ตํ่ากว่าวันละ ©๐๐.๐๐ บาท

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธี้ที่จะไม่รับมอบล้าปรากฎว่าสินค้าบั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีบี้ 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลยบใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ 

๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงาบแต่บางส่วนที่ไต้รับ 

อนุญาตเป็นหนังลีอจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงาบแต่บางส่วนดังกล่าวบ้ีนไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 

จากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ 

ตัวแทบหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงบั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าผินความใบวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระ 

ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาบ ท่ีจ้างช่วง ทั้งบี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



๒

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการ 

หมายเหตุ ■■

๑. การติดอากรแสตมบัให้เบันไปตามประมวลกฎหมายรับฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมิผลตามกฎหมาย 

๒.ใบส่ังจ้างส่ังจ้างน้ีอ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕:๐๑๗๑๖๘๑๓๙ จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนล่ง รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ 

Toyota หมายเลขทะเบียน กค - ๑๖๙๙ ลำพูน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธเฉพาะเจาะจง

ลงข่ือ.. ........ ผู้ส่ังจ้าง

( นายวิชัย บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบรืหารส่วนจังหวัด 

ปฏิบัติราขการแทน

บายกองค์ก'’รบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ว ับ ท ี่........ ” ..£«....(1111 .............

ลงข่ือ.. . . ผ ู้รับใบสั่งจ้าง

(.... .นายสิริชัย สร้อย!พีชร) )
....น้ชัพทรศฺบย์บริการรถยนพี

ว ัฬ ่ . . . .. . . . - 8 .ท .พ .2565

ลงขอ........ โ................... ............... พยาน

(บายพิทักษ์ อ่อนน้อม)

c Xลงขอ...................ไ̂ TTโ....................พยาน

(จ่าสิบโทธิติพงศ์ มูลคำ)

เลขที่โครงการ ๖๕๐๑๗๑๖๘๑๓๙ 

เลขคุม?!ณฌา ๖๕๐๒๑๕๐๐๖๙๑๑



องคการบริหารส ่วนจังหวัดลำทุน

ใบส่ังซ้ือ

ผู้ขาย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอบด์เซอร์วิส

ท่ีอยู่ เลขท่ี ๕๒/๖ ซอย(ะ ถนนสนามกิ'พา

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

โทรสัพท์ ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔

เลขประจำตัวผู้เสียภา'ร ๑๔๐๐๒๐๐®๓๒๔๒๔

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ว ัน ท ี่.. .*! ก ! . ^
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ท่ีอยู่ ๑๒๔หม ู่ท ี่๑๔ ตำบลป่าลักอำเภอเมืองลำพูนจังหวัด

ลำพูน

โทรสัพท ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ตามท่ี ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนด่เซอร์วิส ไต้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ้ืงไต้รับราคาและตกลงซ้ือ 

ตามรายการตังต่อไปนี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)

จำนวนเงิน 

(บาท)

๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

จำนวน ๑ รายการ สำหรับซ่อมบำรุง รถบรรทุกนี้า 

ยี'ห้อ Hino หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๓๘๖ 

ลำพูน รายละเอียดตามใบเสนอราคาแนบท้ายนี้

๑ งาน ๔,๔๐๐.๐๐

๔1๔๐๐.๐๐

(ล่ีพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน ๔1๒๐๔.๖๑

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๒๙๔.๓๙

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๔1๔๐๐.๐๐

การซ้ือ อยู่ภายใต้เง๋ึอนไขต่อไปน้ี

๑. กำหนดส่งมอบภายใน๓๐ วับนับถัดจากวันที่ผ้รับจ้างไต้รับผ้ขายไต้รับใบสั่งซื้อ
1' “" " 1“ ๑ 0 S i  s
๒. ครบกาหนดส่งมอบวัน'ท ............... .........โ.':..:..... ..............

๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

๔. ระยะเวลารับประกัน -

๔. สงวนสิทสิ้ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันใบอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่ิงของ 

ท่ียังไมใต้รับมอบ

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ้ที่จะไม่รันมอบถ้าปรากฎว่าสินค้านี้นมืลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ 

ผู้ขายจะต้องตำเนิบการเปลยบใหม่ให้ถูกต้องตามใบส่ังซื้อทุกประการ

๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถน่าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพิ่อน่ามาประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการ



หมายเหด :

๑. การติดอากรแสตมป๋ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังซ้ือมัผลตามกฎหมาย 

๒.ใบส่ังซื้อสั่งจ้างบ้ีอ้างอิงตามเลขที่ใครงการ ๖๕๐๑๗๑๗๘๑๖๘ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ้านวน ๑ รายการ สำหรับซ่อม 

บำรุง รถบรรทุกนํ้า ยีห้อ Hino หมายเลขทะเปียน ๘๐ - ๘๓๘๖ ลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงซ้ือ .................  . . . . ผ ูส่ั้งซ้ือ

( นายวิชัย บุญอุดมพร )

รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปฏิบ้ตราซการแทน

นายกองค์การบริหารส่วฺนจังหวัดูลำพน 
- ฝ  ท่1

ว ับ ท ิ................... ".....".V..... ...............

(บายพิทัก‘พ์ อ่อนน้อม)

ลงซ้ือ ..x X :
(จ่าสิบโทธีติพงค์ มูลคำ)

พยาน

เลขที่โครงการ ๖<£๐๑๗๑๗๘๑๖๘ 

เลขคุมส£yun ๖<£๐๒๑๔๐๑๐๙๑๗



ใบส่ังจ้าง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่กลการ 

ทีอยู่ เลขที ๔๑๙ หมู่ ๖

ตำบลแม่เหยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๔0๑๐๐

โทรศัพท ๐๔๓๔๘๗'๒๖๑ ต่อ ๑๐'อ

เลขประจำตัวผู้เสียภา'ร ๐๔๐๓๔๖๑๐๐๗๗๗๑

ใบส่ังจ้างเลขที^  ๑ ๔ . ก.พ. M M
ส่วนราซการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ทีอยู่ ๑๒๔ หมู่ที ๑๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด

ลำพูน

โทรตัพท ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ตาบที ห้าง'หุ้นส่วน'จำกัด เชียงใหม่กลการ ได้เลนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงได้รับราคาและตกลงจ้าง 

ตามรายการตังต่อไป่น้ี

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)

จำนวนเงิน 

(บาท)

๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยานพาหนะและ 

ขบส่ง รถเทลเลอริ ย่ีห้อ Hino หมายเลขทะเบียน 

๘๐ - ๖๔๗๘, ๘๐ - ๖๔๗๘ ลำพูน จำนวน ๒๙ 

รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคาแบบท้ายนี้

๑ งาน (ริ)<&.(ริ),(ร̂ 0า .(ริ) o

(ริ)(ริ),(รย่ี .(ริ) o

(หนึ่งแสบห้าหมี'นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทสิบสตางค์)

รวมเป็นเงิน ๑๔๑,๔๓๐.๐๐

ภาษีมูลค่าเทีม ๙1๘๐๗.๑๐

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๑๔๑,๔๓๗.๑๐

การส่ังจ้าง อยู่ภายใด้เ'งอบไขต่อไป่น้ี

๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วัน นับถัดจากวับทีผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง

๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที .... ...........® V . . . y iL .M V I ........

๓. ลถานทีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

๔. ระยะเวลารับประกัน -

๔. สงวนสิทธํ่ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเบ็เนรายวันใบอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางาบจ้าง 

แต่ต้องไม่ตํ่ากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท

๖. ส่วนราฃการลงวบลิทธิ้ทีจะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านี้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการทีระบุไว้ใบใบสั่งจ้าง กรณีนี้ 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ 

๗. การจ้างข่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างข่วงอีกทอดหบ๋ึง เว้นแต่การจ้างช่วงงาบแต่บางส่วนที่ไต้รับ 

อนุญาตเป็นหนังสอจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวน้ัน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น

จากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดใบความผิดและความประมาทเลนเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ -----

. ตัวแทบหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงาบแต่บางส่วน โดยฝ่า!!!นความในวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างต้องช่าระ 

ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำบวบเงินใบอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาบ ทีจ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
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๘. การประเมินผลการปฎิบ้ติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฎิบ้ติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพื่อนำมาประเมินผลการปฎิบํติงานของผู้ประกอบการ 

หมายเหตุ ะ

๑. การติดอากรแลดมป็ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั,ษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้างมผิลตามกฎหมาย 

๒.ใบสั่งจ้างส่ังจ้างน้ีอ้างอิงตามเลขท๋ีโครงการ ๖๔๐๑๗๒๖๘๘๒๗ จ้างซ่อมบำรุงยาบพาหนะและขนส่ง รถเทลเลอร์ ย่ีห้อ Hino 

หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๔๗๘, ๘๐ - ๖๔๗๙ ลำพูน จำนวน ๒๙ รายการ ใดยวิธีเอพาะเจาะจง

ลง1ชื่อ................... ............................... ผู้ส่ังจ้าง

( นายวิขัย บุญอุดมพร )

รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปฎิบ้ติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนเ^วัดลำพูน 

ว ัน ท ี.่.........? ....... ...........................■'^'
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ลงข้อ..........». ...........พยาน

(นายพิทักษ์ อ่อนน้อม)

, c T ;

(จ่าสิบโทธีติพงศ์ มลคำ)
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