
ใบสั่งจ้าง
องคการนรหารส่วนจังหวัดลำ^น

ผู้รับจ้าง โรงกล็งลุวิทยัการช่าง 
ที่อยู่ เลขที่ ๑๓๗ หมู่ ๘
ตำบล‘ป้าสัก อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๑๓๖๐๐๒๗๙
เลขประจำตัวผู้เสียภา'ร ๓๑๐๑๕๐๐๗๔๕๓๕๒

ใบสั่งจ้างเลขที่
*; J  — £  jj.fl, 1ธ1พวันที .........T ....า'ไ.'.!
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำชุบ
ที่อยู่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป้าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ©-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ต่อไปบ้ี
ตามที่ โรงกสีงสุริทย์การช่าง ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซี่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการตัง

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
๑ บริการการปารุงรักษาและช่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยานพาหนะและ 
ขนส่ง รถบรรทุกเทเลอร์ ยี่ห้อ Mitsubishi 
หมายเลขทะเบียน ๘® - ๒๒๑๙ ลำพูน จำนวน ๔ 
รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคาแนบท้ายบี้

๑ งาน ๒,๖๐๐.๐๐

๒,๖๐๐.๐๐

(สองพับหกร้อยบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน ๒,๖๐๐.๐๐

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๐ .๐ 0

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๐๐.๐๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใด้เงอบไขต่อไปบี้
«1. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวับที่ผ้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง

7 " น  -  0 1 1 บ 1  M๖. ครบกำหนดส่งมอบวับที ............................................... .โ................
01. ลถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
C. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธี้ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันใบอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

แต่ด้องไม่ตากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธิ้ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าบั้บมืลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ใบใบสั่งจ้าง กรณีบี้ 

ผู้รับจ้างจะต้องตำเนิบการเปสั่ยนใหมให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ 
ทเ. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหบี้ง เว้นแต่การจ้างช่วงงาบแต่บางส่วนที่ได้รับ 

อนุญาตเป็นหนังสีอจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงาบแต่บางส่วนตังกล่าวบั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผัดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ 
ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงบั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงาบแต่บางส่วน โดยฝ่าผินความในวรรคหบี้ง ผู้รับจ้างต้องขำระ 
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำบวบเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาบ ที่จ้างช่วง ทั้งบี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

๔. การประเมินผลการปฎิบ้ตงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฎินัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 
เพ้อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ



หมายเหพ :
๑. การติดอากรแลตมบีให้เน้นไปตามประมวลกฎหมายรับฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย 
๒.ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนิ้อ้างอิงตามเลา)ที่โครงการ ๖£๐๒CT1๑๔๒๐๑๐ จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและา)บส่ง รถบรรทุกเทเลอร์ ยห้อ 

Mitsubishi หมายเลา)ทะเบียน ๘๑ - ๒๒๑๘ ลำพูน จ้าบวน ๔ รายการ โดยวิ!)เจพาะเจาะจง

ลงชื่อ ผู้สั่งจ้าง
( นายวิชัย บ ุญอ ุดมพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วับท่ี 

ลงชื่อ

ปรุ],บดราชการแทบ 
บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน

-  ]ฏ 136.3(1.
ก ล อ ส ุจ ท ย ก า ร ช ำ อ

...............  137 น.8 ค.̂ าศัก {>.๓อง จ.ส์าทูน 51000
/ 6W ....เ ^ ^ ^ ’ -'O5i ? M 0̂ O 81-9^ 2^

v .......... ... -  >.........) 3101500745352

วันท่ี

ลงชื่อ

-  <1 & ค . 2565

(นายพิทักษ์ อ่อนน้อม)

ลงชื่อ c T ; พยาน

(จ่าลิบโทธิติพงศ์ มูลคำ)

แลฃทึ๋โครงการ ๖£๐๒๗๑๔๒๐๑๐ 
แลา)คุม?i£l)£yา ๖£๐๒๑๔๓๗๑๓๖๙



ผู้รับจ้าง โรงกลึงสุวิทย์การช่าง 
ที่อยู่ เลขที่ ๑๓๗ หมู่ ๘
ตำ'บล'ป้าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน £๑ ๐ ๐๐
โทรศัพท ๐๘๑๓๖๐๐๒๗๙
เลข’ประจำตัวผู้เลึยภา’5 ๓๑๐๑£๐๐๗๔£๓£๒

ใบสั่งจ้าง
องคการบเหารส่วนจังหวัดลำพูน

ใบสั่งจ้างเลขที่ ..น้ี?. d ? ... เ̂ " ^ '
L.J -  ๔ บ.ก. ฬ ฝ !ว ัน ท ี.......
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ที่อยู่ ๑๒£ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-£๓£๙-๗๒๖๐

ต่อไปน้ี
ตามที่ โรงกลึงสุวิทย์การช่าง ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ๋งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดัง

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยานพาหนะและ 
ขนส่ง เคริองขุดเจาะบ่อบาดาล ยึ๋ห้อ Bournedrill 
THD ๓๔๐ รหัสครุภัณฑ์ ๐๘๐-£๗-๐๐๐๑ จำนวน 
๑ รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคาแบบท้าย 
น

๑ งาน ๒,๙๐๐.0๐

๒,๙๐๐.๐๐

(สองพันเถ้าร้อยบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน ๒,๙๐๐.๐๐

ภาษมูลค่าเพม ๐.๐๐

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๐๐.๐๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้ส่อนไขต่อไป่นี้
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่................d k M J & L ..........
๓. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกับ -
๔. สงวนสิทธค่า'ปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันใบอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

แต่ต้องไม่ตํ่ากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธี้ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้านั้บมืลักษณะไม่ตรงตามรายการที,ระบุไว้ในใบส่ังจ้าง กรณีนี้ 

ผู้รับจ้างจะต้องตำเนับการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ 
๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางาบทั้งหมดหริอแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนี้ง เว้นแต่การจ้างช่วงงาบแต่บางส่วนที่ได้รับ 

อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงาบแต่บางส่วนดังกล่าวนี้บไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหริอพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดใบความผิดและความประมาทเลนเล่อของผู้รับจ้างช่วง หริอของ 
ตัวแทนหริอลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าผินความในวรรคหนี้ง ผู้รับจ้างต้องชำระ 
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ไม่ดัดสิทธิผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิกสัญญา



๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐลามารถนำผลการปฏิบัติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา 
เฟ้อนำมาประเมินผลการปฏิบํติงาบของผู้ประกอบการ 
หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแลตมป็ให้เป็นไปดามประมวลกฎหมายรับฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมิผลตามกฎหมาย 
๒.ใบสั่งจ้างสั่งจ้างบี้อ้างรงตามเลขที่โครงการ ๖£๐๒๗๑๔๔๗๖£ จ้างซ่อมบำรุงยาบพาหนะและขนล่ง เครื่องขุดเจาะบ่อบาดาล 

ยี่ห้อ BournedriLL THD ๓๔๐ รหัสครุภัณฑ์ ๐๘๐-£๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงขอ................................................................. ผู้สั่งจ้าง
( นายวิชัย บุญอุดมพร )

รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติราชการแทน

.1 v_ „ .ร่ทริ a ล้าพบ 51000. ฝ ็ร ๕ /!3 7 « .8ลงชิอ....
(C

« 4  -  *1 & ค . 2565
ลงขึ่อ ............. ..............................................พยาน

(นายพิทักษ์ อ่อนน้อม)

ล งช ิอ ........................................................... พยาน

(จ่าสับโทธีติพงศ์ มูลคำ)

เลขทีโครงการ ๖£๐๒๗๑๔๔๗๖£ 
เลขคุมสญญา ๖£๐๒๑๔๓๗๑£๖๓



/ รงคการบริหาrctaนพ ัทคลำทุ[•น

ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๖๒/๑ ถ'นนมหิดล
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐๕:๓๒๗๗๘๘๘
เลขประจำตัวผู้เลียภาษั ๐๕๐๕๕๔๗๐๐๔๓๔๖

ใบสั่งจ้างเลขที่
วับท่ี M  ^
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วบจังหวัดลำพูน
ที่อยู่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามที่ บริษัท โตโยตัาเชียงใหม่ จำกัด ใด้เลนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ๋งไต้รับราคาและตกลงจ้าง ตาม
รายการตังต่อไปนี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยาบพาหนะและ 
ขนส่ง รถยนต์ตู้ ยี่ห้อ Toyota หมายเลขทะเบียน 
นข - ๒๑๐๓ ลำพูน จำนวน ๗ รายการ ราย 
ละเอียดดามใบเสนอราคาแนบท้ายนี้

๑ งาน ๓,๘๐๒.๖๒

๓,๘๐๒.๖๒

รวมเป็นเงิน ๓,๕๕๓.๘๕

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๔๘.๗๗

(สามพับแปดร้อยสองบาทหกสิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งลิ้น ๓,๘0๒.๖๒
.

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับกัดจากวับที่ผ้รับจ้างไต้รับใบสั่งจ้าง" I  V - ffl พ  ฬฬ๒. ครบกำหนดส่งมอบวันทิ .................... .โ...."!...วัไ:.,.: .. .. ..." “ โ...............
๓. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธิ,ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.®๐ ของราคางาบจ้าง 

แต่ต้องไม่ตากว่าวับละ ๑ ๐๐ .0๐  บาท
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธิ้ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าบั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณ'นี้ 

ผู้รับจ้างจะต้องตำเนิบการเปลียนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ 
๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางาบทั้งหมดหริอแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนี้ง เว้นแต่การจ้างช่วงงาบแต่บางส่วนทึ๋!ต้รับ 

อนุญาตเป็นหนังสอจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงาบแต่บางส่วนตังกล่าวบั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหริอพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดใบความผิดและความประมาทเลีบเล่อของผู้รับจ้างช่วง หริอของ 
ตัวแทบหริอลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงบั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฟ้าริ!นความในวรรคหน้ีง ผู้รับจ้างต้องขำระ 
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



๒

๘. การประเมินผลการปฏิบ้ติงาบของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถน่าผลการปฎิบ้ติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา 
เฟ้อน่ามาประเมินผลการปฎิบ้ติงานของผู้ประกอบการ
หมายเหตฺ :

๑. การติคอากรแสตมปให้เบ็เนไปตามประมวลกฎหมายรั'ษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมิผลตามกฎหมาย 
๒.ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างองตามเลขทเครงการ ๖๕๐๒๗๑๙!๕๗๔๑ จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขบส่ง รถยนต์ตู้ ยี่ห้อ Toyota 

หมายเลขทะเบียน บข - ๒๑๐๓ ลำพูน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเQพาะเจาะจง

ลงซอ. ผู้สั่งจ้าง
( นายวิชัย บุญอุดมพร )

รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฎิบ้ติราชการแทบ

บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ว~นฟ ้................- ใ อ  ม ี.ค .

ลง'ขอ.............................£ ' ^ . .    . . .ผ ู ้รับใบสั่งจ้าง
1 (บายสิริชัย สร้อย!,ฟ้ซร) ไ

ผูจดการศูบยบรการรถยนพ
ว ัน ท ี๋....

ลงขื่อ

(บายพิทักษ์ อ่อนน้อม)

ลงขื่อ พยาน

(จ่าสิบโทธิติพงศ์ มูลคำ)

เลยที!กรงการ ๖๕๐๒๗๑๕๕๗๔®
เล,!)คุมล£yญา ๖๕๐๒๑๔๓๗๒๒๒๗


