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ใบสั่งจ้าง
i ง์ค'ทา'r ส ว่ น จ ้̂ ^

ผ้รับจ้าง บริษัท เอชดเีจ มอเตอร ์จำกดั .
!■  J  /ท่ีอยู่ เลขท่ี ๑๒๒/๑๘ ทบนโซตบา
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมอืงเขยีงใหม ่ จังหวัดเขียงใหม่ ๔0๓0๐
โทรศัพท์ ๐-<£๓๘๙-๑๔๑๑
เลขประจำตวัผูเ้ลยีภาบ ี ๐<£๐<£<£๕;๐๐๐๔๔๓๒

ใบส่ังจ้างเลขท่ี
วับท่ี i i . 1 ,  ร *
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพู■ น
ท่ีอยู่ ๑๒(ะหมูท่ ี๑่ (ะตำบลปา่ลกัอำเภอเมอืงลำพนูจงัหวดั
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-<£๓<£๙-๗๒๖๐

ตามท่ี บริษัท เอ'ซดเจ มอเตอร์ จำกดั ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงได้รับราคาและตกลงจ้าง ตาม
รายการดังต่อ'โปน้ี

ลำตับ รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำนวนเงนิ 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยาบพาหนะและ 
ขบส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ Hyundai หมายเลข 
คะเบียน กง - ๙๔๖^ ลำพูน จำบวบ ๑ ๒ ^  
รายการ รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแบบทา้ยบี้

(ริ) งาน ๒๖,๒๒๔.๗๐

๒๖,๒๒๔.๗๐

(สองหม่ืนหกพนัสองร้อยย่ีสบิหา้บาทเจด็สิบสตางค์)

รวมเป็บเงิน ๒๔,๔๑๐.0๐
ภาบมีลูคา่เพม ๑,๗๑๔.๗๐

รวมเป็นเงินท้ังลน ๒๖,๒๒๔.๗๐

การส่ังจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปบ้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วับ นับถัดจากวับท่ีผ้รับจ้างได้รับใบส่ังจ้าง

™  .11 ๖ ๘  พ U K๒. ครบกำหนดสง่มอบวบัทิ........................ .....................................
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๔. สงวนลีทธ้ีค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเบ็เบรายวับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

แต่ต้องไม่ต่ํากว้าวับละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราซการสงวนลีทธ้ิท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าลีบต้าบ้ับมีลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ใบใบส่ังจ้าง กรณีบ้ี 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเน้นการเปล่ึยบใหม่ให้ถูกต้องตามใบส่ังจ้างทุกประการ 
๗. การจ้างซ่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหริอแต่บางส่วนไปจ้างซ่วงอีกทอดหบ๋ึง เว้นแต่การจ้างช่วงงาบแต่บางส่วนท้ั1ต้รับ 

อนญุาตเปน็หนงัสอืจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนตังกล่าวบ้ีน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหอุดพ้น 
จากความรับผิดหรือพนัธะหนา้ท่ีและผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ 
ตัวแทบหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงบ้ันทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าผินความในวรรคหบ่ีง ผู้รับจ้างต้องขำระ 
ค่าปรับใหแ้ก่ผู้ว่าจ้างเปน็จำนวนเงินใบอัตราร้อยละ ๑๐ (ลีบ) ของวงเงินของงาบ ท่ีจ้างช่วง ทัง้บีไ้ม่ตัดลีทธผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



f ๒

๘. การประเมินผลการปฎิบ้ติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฎิบ้ติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา 
เพือ่นำมาประเมนิผลการปฎบ้ิติงาบของผู้ประกอบการ 
หมายเหต:ุ

๑. การติดอากรแสตม,เทห้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรับฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้างมีผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังจ้างส่ังจ้างบ้ีอ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖๕๐๔๗๐๕๒๒๓๘ จ้างซ่อมบำรุงยาบพาหนะและขนล่ง รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ 

Hyundai หมายเลขทะเบยีน กง - ๔๕๖๗ สำพูน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

ลงช่ือ.. ..ผ้ส่ัง'จ้าง
( บายวิชยั บญุอดุมพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฎิบ้ติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

พ I) น ่

2 8 พ.ย. 2555

n   /.ผูร้บัใบสัง่จา้ง

วันท่ี

ลงชือ่............. :.................. ~ .โ ...............พยาน
(บายพทิกับ ์อ่อนน้อม)

ลงช่ือ .ร ุ ร ะ
(จ่าสิบโทธีติพงศ์ มูลคำ)

พยาน

เล,ข!ทีโครงการ ๖๕๐๔๗๐๕๒๒๓๘ 
เลขคุม?!ญญ)า ๖๕๐๔๑๔๒®๖๔๖๘



J
ผู้ชาย ร้า'น ลำปางเซอร์วิส
ท์อยู่ เลขท ๑๐๙/® หมู่ ร)๓
ตำบลปงยางคก อำเภอหา้งฉัตร จังหวัดลำปาง ๕๒๑๙๐
โทรศัพท์ ๐๙๐๙๙๕.'๙๖๒๒
เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษ ี ๓๔๗๐๑๐๐๕๐๘๓๘๔

ใบสั่งซื้อ
04คการ'ป^หารส ่ๆ น อ พั ไ พ ํพ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
วันท่ี b  ๗.. IU,U.- lf lf ti
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าลัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ไปน ี้

ตามท่ี ร้าน ลำปางเซอร์วิส ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ้ืงได้รับราคาและตกลงซ้ือ ตามรายการตงัตอ่

ลำดับ รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำนวนเงนิ 

(บาท)
๑ ชริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

ผาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยาบพาหนะและชนส่ง 
รถแบ็คโฮลส์ ย่ีห้อ Hyundai หมายเลขทะเบยีน 
ตค - ๔เอ๐ ลำพน จำนวน ๗ รายการ รายละเอยดร ” '  ไ
ตามใบเสนอราคาแบบท้ายบ

๑ งาน ๖๐,๒๕๐.๐๐

๒๐,๒๕๐.๐๐

รวมเนินเงิน ๒๐,๒๕๐.0๐
ภาษมีลูคา่เพม ๐.๐๐

(สองหม่ืนสองร้อยหา้สบิบาทถ้วน) รวมเนิบเงินท้ังส้ิน ๒๐,๒๕๐.0๐

การซ้ือ อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างได้รับผู้ชายได้รับใบส่ังซ้ือ

ZZZZ** ๖ร iff พ*๒. ครบกำหนดส่งมอบวับทิ ................ ............................. ................
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธ้ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเนนิรายวันใบอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ชองราคาส่ิงของ 

ท่ียังไมใต้รับมอบ
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธ้ิท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าน้ีนมืลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในใบส่ังซ้ือ กรณีน้ี 

ผู้ชายจะต้องดำเนินการเปส่ิยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบส่ังซ้ือทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฎินติังานชองผู้ประกอบการ หนว่ยงาบชองรัฐสามารถนัาผลการปฎินัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหริอช้อตกลงชองคู่สัญญา 

เพอนาัมาประเมนิผลการปฎนิติังาบชองผู้ประกอบการ



b

หมายเหต ุ ะ
๑. การติดอากรแสตมปใ๋หเ้ปบ็ไปตามประมวลกฎหมาย!พ]ากร หากต้องการให้ใบส่ังซ้ือมีผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังซ๋ึอส่ังจ้างนีอ้้างรงตามเลขท่ีโครงการ ๖£๐๔๗๐๓๕:๐๓๖ ซ้ือวัสดุยาบพาหนะและขบส่ง รถแบ็คโฮลล์ ย่ีห้อ Hyundai 

หมายเลขทะเบยีน ตค - ๔๒๐ สำพูน จำบวบ ๗ รายการ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

-I »*> ๔ลงขอ.................... ^ '....ะ.............................. ผู้สงซอ
( นายวชิยั บุญอุดมพร )

รองบายกองค์ภารบริหารส่วนจังหวัด 
ปฎิบ้ติเรา,ขการแทบ

บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพบ

ลงขือ่..........................:r r r .......................พยาบ
(จ่าสิบโทธีติพงศ์ มลคำ)

เลขท ี่โครงการ' ๖๔๐๔๗๐๓๔๐๓๖ 

เลขค ุมส ัญ ญ า ๖๔๐๔๑๔๒๒๔๔๔๗



ใบสั่งซื้อ
6งค'การบ!}ทรสว่นจังVIวัคลํ

ผู้'ขาย ร้าน ลำปางเซอร์วิส y
ทีอยู่ เลขที ๑๐๙/๑ หมู่ ๑๓
ตำบลปงยางคก อำเภอหา้งฉัตร จังหวัดลำปาง ๕๒๑๙๐
โทรศัพท์ ๐๘๐๙๙๕๙๖๒๒
เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษ ี ๓๔๗๐๑๐๐๕๐๘๓๘๔

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี .๖?ร ิ̂ ^
วับท่ี . . . b r f . J P . :
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ท่ีอยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าลัก อำเภอเมืองลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ไปน ี้

ตามท่ี ร้าน ลำปางเซอร์วิส ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ้ืงได้รับราคาและตกลงซ้ือ ตามรายการตังต่อ

ลำดับ รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
๑ บรืการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยาบพาหนะและขนส่ง 
รถบดล้อเหล็ก ย่ีห้อ Volvo หมายเลขทะเบยีน ถ ^ 
- ๕๐ ลำพบ จำนวน ๕ รายการ รายละเอยีดตาม

^  เ 7เบเสนอราคาแนบ'ห้าย'นิ *

๑ งาน ๑๖.๕๕๐.๐๐

๑๖,๕๕๐.๐๐

รวมเบ็เนเงิน ๑๖,๕๕๐.๐๐
ภาษมีลูคา่เพืม่ ๐.๐๐

(หนึง่หมืน่หกพนัหา้ร้อยหา้สบิบาทถว้น) รวมเบีนเงินท้ังส้ิน ๑๖,๕๕๐.๐๐ 
-------------------------------e.

การซ้ือ อยู่ภายได้เง่ือนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีผ้รับจ้างได้รับุผ้ขายได้รับใบส่ังซ้ือ
I r r . r .  I  i  ๖ i  IK  i a r๒. ครบกำหนดส่งมอบวับที ..................  .......................7................
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. ระยะเวลารับประกับ -
๕. สงวนสิทธ้ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคดิค่าปรับเบบีรายวับในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่ิงของ

ท่ียังไมใด้รับมอบ
๖. สวับราซการสงวนสิทธ้ิท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้าท้ับมิลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในใบส่ังซ้ือ กรณีน้ี 

ผู้ขายจะต้องดำเนันการเปส่ิยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบส่ังซ้ือทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฎินติังาบของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการ



๖

หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสตมป๋ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั'พฎากร หากต้องการให้ใบส่ังซ้ือมีผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังซ้ือส่ังจ้างนีอ้้างอิงตามเลขท่ีใครงการ ๖£๐๔๗๐๓๔๔๙๑ ซ้ือวัลดุยานพาหนะและขบส่ง รถบดล้อเหล็ก ย่ีห้อ Volvo 

หมายเลขทะเบยีน ถข - ๔๐ ลำพูน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

J ■ ะลงซอ................. ^บั....ฯโ..ร7๔าโ...................... ผู้ลังซอ
( นายวิชยั บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน
b  \) II),10. พ

ผู้รับใบส่ังซ้ือ

109/1 ม.13 ต.พยางคก อ.หางฉต'ร''จ.ลาปาง 
พ  08i-28dMi?, 090-99S9622

..........ฒวิย•- -2 5 6 5 ..........................

ลงซ ือ้............... โ......... โ...:...” .................พยาน
(นายพทิกัษ ์อ่อนน้อม)

ลงข ือ่ .......................... .............................พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงศ์ มูลคำ)

เลขท ี่โครงการ ๖๔๐๔๗๐๓๔๔๙® 

เลขคุม?เญโบา ๖๔๐๔๑๔๒๒๔๔๓๔



ใบสั่งจ้าง
องคการบรหารส่วนจังหวดลำชุV

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจเจรญิ ^
ท่ีอยู่ เลขท่ี ๑๘๕ หมู่ ๑๑ ถนนเซยงใหม่ ลำปาง 
ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมอืงลำชนุ จังหวัดลำพูน ๕๑๑๕๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๒๐๓๐๓๔๗.๐๕๓๕๕๘๒๗๖ 
เลขประจำตวัผูเ้สยิภาษ ี ๐๕๑๓๕๔๗๐๐๐๕๐®

ใบส่ังจ้างเลขที ่ $<&)..
วับท่ี ..b ..@...11)11.. fe( เ^
ส่วนราซการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำ๓ อเมอืงลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามท่ี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจเจรญิ ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงไต้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการ
ตังต่อไปบ้ี

ลำดบั รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำนวนเงนิ 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซอ่มบำรุงยานพาหนะและ 
ชนส่ง รถซ่อมบำรุงอเนกประสงค์ ย่ีหอ้ Hino 
ดมายเลขทะเบยีน ๘๐ - ๘๓๘£ ลำพูน จำนวน 
๑๔ รายการ รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแบบ 
ด้ายน

๑ งาน ๒๓,๕๘๒.๘๐

๒๓,๕๘๒.๘๐

(สองหมีน่สามพนัหา้รอ้ยแปคสบิสองบาทแปคสบิสตางค)์

รวมเป็นเงิน ๒๒,๐๔๐.๐๐
ภาษมีลูคา่เพิม่ ๑,๕๔๒.๘๐

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๒๓,๕๘๒.๘๐

การสัง่จ้าง อยู่ภายได้เง่ือนไขต่อใปบ้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วัน นบักัดจากวับท่ีผู้รับจ้างได้รับใบส่ังจ้าง
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันท่ี ............... ) ร . . ) S L . I i ..........
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกนั -
๕. สงวนสิทธค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเปน็รายวันใบอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางาบจา้ง 

แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธ้ีท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าน้ันมืลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ใบใบส่ังจ้าง กรณีบ้ี 

ผู้รับจ้างจะต้องตำเนินการเปล่ียนใหม่ใหถู้กต้องตามใบสัง่จ้างทุกประการ 
๗. การจ้างชว่ง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหริอแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหบ้ีง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนท่ีไต้รับ 

อนญุาตเปน็หนงัสอืจากผูว่้าจ้างแลว้ การท่ีผู้ว่าจ้างไต้อนญุาตใหจ้้างช่วงงานแต่บางส่วนตังกล่าวบ้ีบ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหริอพนัธะหนา้ทีแ่ละผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดใบความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างชว่ง หริอของ 
ตัวแทนหริอลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนัน้ทุกประการ กรณผู้ีรับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าผินความใบวรรคหน่ีง ผูรั้บจ้างต้องชำระ 
ค่าปรับใหแ้กผู่ว่้าจ้างเปน็จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาบ ทีจ้่างชว่ง ทัง้บ้ีไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



I©

๘. การประเมินผลการปฏบิติังาบของผูป้ระกอบการ หนว่ยงาบของรัฐสามารถน่าผลการปฏิบัติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สญัญา 
เทีอ่นา่มาประเมนิผลการปฏบิตังิาบของผูป้ระกอบการ 
หมายเหต ฺ :

๑. การติดอากรแสตมป๋ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสัง่จ้างมิผลตามกฎหมาย 
๒.ใบสัง่จ้างสัง่จ้างนีอ้้างอิงตามเลขทีโ่ครงการ ๖๕๐๓๗๓๕:๐๒๐๒ จ้างซอ่มบำรุงยาบพาหนะและขนส่ง รถซ่อมบำรุงอเนกประสงค์ 

ย่ีห้อ Hino หมายเลขทะเบยีน ๘๐ - ๘๓๘๔ ลำพูน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวธิเีชพาะเจาะจง

ผู้ส่ังจ้าง
( นายวชิยั บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏบัิติราขการแทบ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพนู 
วันท่ี ......

ลงข๋ีอ พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงศ์ มูลคำ)

เลขท ี่โค รงการ ๖๕๐๓๗๓๕๐๒๐๒ 

เลขค ุมสญ โบ ูา ๖๕๐๔๑๔๑๔๓๙๐๓



ใบส่ังจาง
องกกาใ U1VJ าว้ ท พ CH'IJ'V

ผู้รั,บจ้าง บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด
ท่ีอยู่ เลขท่ี ๖๒/๑ ถนนมหิดล
ตำบลสุเทพ อำเภอเมอืงเชียงใหม ่ จังหวัดเชียงใหม่ £๐๒ 00
โทรศัพท ๐๕๓๒๗๗๘๘๘
เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษ ี ๐๕๐๕£๔๗๐๐๔๓๔๖

ใบส่ังจ้างเลขท่ี ^ ร1... [
วัน ท่ี โ  to M k i
ล่วบราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ท่ีอยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ดามท่ี บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด ไดเ้ลนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงได้รับราคาและตกลงจ้าง ตาม
รายการดังต่อไปน้ี

ลำดับ รายการ จำนวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยานพาหนะและ 
ขบส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ Toyota หมายเลข 
หะเบียน กฃ - ๘๓๐๑ ลำพูน จำนวน ๙ 
รายการ รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแบบทา้ยนี้

๑ งาบ ๖1๑๕๒.£๐

๖1๑๕๒.£๐

รวมเป็นเงิน £,๗£๐.๐๐
ภาษมีลูคา่เพิม่ ๔๐๒.£๐

(หกพบัหนีง้รอ้ยหา้เบสองบาทหา้ลบิสตางค)์ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๖1๑๕©.๕๐

การส่ังจ้าง อยู่ภายใต้นอนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างได้รับใบส่ังจ้าง
_ ' .  7  ~ J -  fe บ.บ.่ h (V (๒. ครบกัาหนดส่งมอบวันทิ ................................ ............. ................
cn. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๔. สงวนสิทธ้ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคดิคำปรับเปน็รายวันใบอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางาบจา้ง 

แต่ต้องไม่ตากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสิทส้ิท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าน้ีนมืลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในใบส่ังจ้าง กรณีน้ี 

ผู้รับจ้างจะต้องตำเนิบการเปล่ียนใหม่ใหถู้กต้องตามใบส่ังจ้างทุกประการ 
๗. การจ้างชว่ง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหริอแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอกทอดหน๋ึง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนท่ีได้รับ 

อนุญาตเป็นหนังสอืจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนีน้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหรือพนัธะหนา้ทีแ่ละผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดใบความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ 
ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ีบทุกประการ กรณผู้ีรับจ้างไปจ้างช่วงงาบแต่บางส่วน โดยฝ่าผิ!นความในวรรคหน้ีง ผู้รับจ้างต้องชำระ 
ค่าปรับใหแ้ก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินใบอัตราร้อยละ ๑๐ (สืบ) ของวงเงินของงาบ ท่ีจ้างช่วง ท้ังน้ีไม่ตัดสทิธิผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิกสัญญา



๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 
เพ่ือนำมาประเมนิผลการปฏบัิติงาบของผู้ประกอบการ 
หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมบัให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้างมิผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังจ้างส่ังจ้างน้ีอ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖<£๐๔๗๐๒๘๖๘๒ จ้างซอ่มบำรุงยานพาหนะและขนล่ง รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ 

Toyota หมายเลขทะเบยีน กฃ - ๘๓๐๑ ลำพูน จำบวบ ๙ รายการ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

ลงช่ือ...................... ....................................... ผู้ส่ังจ้าง
( บายวขิยั บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏบัิติราขการแทบ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนb i lift iMวันท่ี

ผู้รับใบส่ังจ้าง

ลงขอ........... .................... ....... .ไ..............พยาน
(นายพทิกัษ ์อ่อนน้อม)

ลงขอ........................ .TrrT......................พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงค์ มลูคำ)

เรพ เิใครงกกร ๖๔๐๔๗๐๒๘๖๘๒ 
เฐพ มุ ส ญั ณ า ๖๔๐๔๑๔๓๐๒๘๑๘


