
ใบส่ังจ้าง

0พ การบ!หารส,วนจงัหวดัลำ^..

ผู้รับจ้าง ร้านขลิตแอริ 
ทีอ่ยู่ เลขท่ี ๔๓๔ หมู่ ๔
ตำบลศรีบัวบาน อำ๓ อเมีองลำพบู จังหวัดลำพูน ๔๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๖๑๑๐เฮ)๖๗๖๓
เลขประจำตวัผูเ้สยิภาษ ี ๑๔๗๑๒๐๐๐๑๒๔๔๔

ใบส่ังจ้างเลขท่ี £ ../ / . / .. / ^ ° ^
วัน ท่ี ........................
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ยู่ ๑๒๔ หมู่ท่ี ๑๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเนอืงลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ตามท่ี ร้านขลิตนอร์ ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ข่ีงไต้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำตับ รายการ จำบวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำบวบเงิบ 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและข่อมแขม 

ผาหนะ(78.18.01.00 ) ซอ่มบำรุงยานพาหนะและ 
ขบส่ง รถบรรทกุเททา้ย ย่ีห้อ Hino หมายเลข 
ทะเบียน ๘๐ - ๘๔๓๘ ลำพูน จำนวน ๖ 
รายการ รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแนบทา้ยนี้

๑ งาน ๓,๔๓0.00

๓,๔๓๐.๐๐

(สามพ้นลี่ร้อยสามสิบบาทถัวบ)

รวมเป็นเงิน ๓,๔๓0.00
ภาษมีลูคา่เพิม่ 0 .0 0

รวมเป็นเงินท้ังสิน ๓,๔๓๐.๐๐

การส่ังจ้าง อยู่ภายได้เง่ือนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวับท่ีผู้รับจ้างได้รับโบส่ังจ้าง
๒. ครบกำหนดส่งมอบวับท่ี......IlIlMJM.....
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกนั -
๔. สงวนสิทธ้ีค่าปรับกร{นส่งมอบเกินกำหนด โดยคดิค่าปรับเปน็รายวับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางาบจา้ง 

แต่ด้องไม่ตากว่าวับละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้าบ้ันนืลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ใบใบส่ังจ้าง กรผนีี ้

ผูรั้บจ้างจะต้องตำเนนิการเปล่ียนใหม่ใหถู้กต้องตาบใบสัง่จ้างทุกประการ 
๗. การจ้างขว่ง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหริอแต่บางส่วนไปจ้างข่วงอีกทอดหน๋ึง เว้นแต่การจ้างข่วงงานแต่บางส่วนท๋ึ1ต้รับ 

อนญุาตเปน็หนงัสอืจากผูว่้าจ้างแลว้ การท่ีผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างข่วงงานแต่บางส่วนตังกล่าวน้ีบ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผดิหรือพนัธะหนา้ทีแ่ละผูรั้บจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผดิและความประมาทเลนิเลอ่ของผูรั้บจ้างข่วง หรือของ 
ตัวแทบหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างข่วงบ้ันทุกประการ กรณผู้ึรับจ้างไปจ้างข่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าผินความโนวรรคหน้ีง ผู้รับจ้างต้องขำระ 
คา่ปรับไหแ้กผู้่ว่าจ้างเปน็จำนวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ทีจ้่างข่วง ทัง้นีไ้ม่ตัดสทิธิผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิกสัญญา



๖

๘. การประเมินผลการปฏิบติ้งาบของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฎิบ้ติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สญัญา 
เพือ่นำมาประเมนิผลการปฎบิติ้งาบของผู้ประกอบการ 
ฒ ฒ .ต ,ุ

๑. การติดอากรแสตมป็ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรับฎากร หากต้องการให้ใบสัง่จ้างมิผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังจ้างส่ังจ้างบ้ีอ้างอ้งตามเลขท่ึโครงการ ๖๔0๓๗0๗๐๔<£๔ จ้างข่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทกุเททา้ย ย่ีห้อ 

Hino หมายเลขทะเบยีน ๘๐ - ๘๔๓๘ ลำพูน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

ลงย่ีอ. ผู้ส่ังจ้าง
( บายวขิยั บุญอุดมพร )

รองนายกองคการบริหารส่วนจังหวัด 
ปฎิบ้ติ'ราชการแทน

บายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำพูน
, 4(เว ับทิ ..............................................................

ล ง ย ีอ่ .^ .^  , . ^ ^ .L!̂ .] ) ./) ...ไ......... ผู้รับใบส่ังจ้าง

ร พ  ชสิต แ0ร์
061-1026763วันพ่ื พ / ^

ลงย ีอ่  .!™*......................................พยาน
(นายพทิกัษ ์อ่อนน้อม)

ลงย ีอ่ ........................................................พยาน
(จ่าสิบ'โทธีติพงค์ มูลคำ)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๓๗๐๗๐๔๔๔ 
เลขคุมสัญญา ๖๔๐๓๑๔๓๐๙๗๑๓



ใบส่ังจ้าง
องคการบ ?ห ารส ่วน จ ังห จ ัตลำท 1ุ4

ผู้รับจ้าง ร้านขลิตแอรั 
ทีอ่ยู่ 1ลฃท่ี ๔๓๔ หมู่ ๔
ตำบลศรีบัวบาน อำ๓ อเมืองลำพนู จังหวัดลำพูน ๔๑๐00
โทรศัพท์ ๐๖๑๑๐๒๖๗๖๓
เลขประจำตวัผูเ้สยีภา'ร ๑๕๗๑๒00๐๑๒๔๔๔

ใบสัง่จ้างเลขที่
$นท่ี faJ5 บี.n. bibi
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ยู่ ๑๒๔ หมู่ท่ี ๑๔ ตำบลป่าสัก อำ๓ อเมืองลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ตามท่ี ร้าน'ขลิตแอร์ ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ชีง่ไต้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการตังต่อไปบี้

ลำตับ รายการ จำบวบ หน่วย ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

จำบวบเงิน 
(บาท)

๑ บริการการบำรุงรักษาและช่อมแชม
ศาหนะ(78.18.01.00 ) ช่อมบำรุงยาบพาหนะและ
ชนส่ง รถบรรทกุเททา้ย ย่ีห้อ Hino หมายเลข
ตะเบยีน ๘๐ - ๘๔๓๙ ลำพูน จำนวน ๖
รายการ รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแนบทา้ยบี้

๑ งาน ๓,๓๔๐.๐๐

๓,๓๔๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๓,๓๔0.00
ภาษมีลูคา่เพิม่ 0 .0 0

(สามพับสามร้อยสีสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๓,๓๔๐.๐๐

การส่ังจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปบ้ี
๑. กำหนดสง่มอบภายใน๓๐ วนั น บั ^จ^ว แั jig รบัจา้^รบัใบสัง่จา้ง
๒. ครบกำหนดสง่มอบวบัที.่.............................................................
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกนั -
๔. สงวนสิทธ้ีค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคดิค่าปรับเปน็รายวับใบอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจา้ง 

แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธ้ีท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสิบค้าบ้ับมืลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ใบใบส่ังจ้าง กรณบ้ีี 

ผู้รับจ้างจะต้องตำเนินการเปล่ียนไหมใหถู้กต้องตามใบสัง่จ้างทุกประการ 
๗. การจ้างชว่ง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหน่ีง เว้นแต่การจ้างช่วงงาบแต่บางสว่นท่ีIต้รับ 

อนญุาตเปน็หนงัสอิจากผูว่้าจ้างแลว้ การท่ีผู้ว่าจ้างไต้อนญุาตใหจ้้างช่วงงาบแต่บางสว่นตังกล่าวบ้ีบไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพน้ 
จากความรับผดิหริอพนัธะหนา้ทีแ่ละผูรั้บจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผดิและความประมาทเลนิเลอ่ของผูรั้บจ้างช่วง หริอของ 
ตัวแทบหริอลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงบ้ันทุกประการ กรณผู้ีรับจ้างไปจ้างช่วงงาบแต่บางส่วนโดยฝ่าป็นความใบวรรคหบ้ีง ผู้รับจ้างต้องชำระ 
คา่ปรับใหแ้กผู้่ว่าจ้างเปน็จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาบ ทีจ้่างชว่ง ทัง้บ้ีไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



๘. การประเมีบผลการปฎิบต้งิาบของผู้ประกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถน่าผลการปฏิบ้ติงาบแล้วเสรจตามสัญญาหรอข้อตกลงของคู่สญัญา 
เทีอ่นา่มาประเมิบผลการปฎิบต้งิาบของผู้ประกอบการ 
ฒ ฒ พ ;

ร). การติดอากรแสตมบีให้เบีบไปตามประมวลกฎหมายรับฎากร หากต้องการให้ใบสัง่จ้างมีผลตามกฎหมาย 
to-ใบสัง่จ้างส่ังจ้างบีอ้้างอิงตามเลขทีโ่ครงการ ๖๕๐๓๗๐๗๐๗ร)๕ จ้างซอ่มบำรุงยาบพาหบะและขนสง่ รถบรรทกุเททา้ย ย่ีห้อ 

Hino หมายเลขทะเบยีน ๘๐ - ๘๔๓๙ ลำพูบ จำบวบ ๖ รายการ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

to

ลงย่ีอ.. 1. ผ ู้ส่ังจ้าง
( นายวขิยั บญุอดุมพร)

รองนายกองค์การบวิหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบ้ติราชการแทบ

บายกองค์การบวิหารส่วนจังหวัดลำพนู

เแ ย ีอ่ . . .^ ^  ............. ผ้รับใบส่ังจ้าง

061-1026763^ ....... 24-.ฐ.■ ศ; --̂ 565 •••̂
1, ' “^ * ? • © > ๔ ^ลงขอ.............ไ.....:.......ไ....ไ!โ?โ................. พยาน

(บายพทิกัษ ์อ่อนน้อม)

ลงซอ........................โ...!โ........................พยาบ
(จ่าสิบโทธีติพงศ์ มลูคำ)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๓๗๐๗๐๗ร)๔ 
เลขคุมสัญญา ๖๔๐๓๑๔๓๐๙๗๑๘



ใบส่ังจ้าง
องคการบรหารส่วนจังหวัดลำ

ผู้รันจ้าง ร้านซลิตแอรั 
ท่ีอยู่ เลขที ่ ๔๓๔ หมู่ ๔
ตำบลศรีบัวบาน อำ๓ อเมืองลำพนู จังหวัดลำพนู ๔๑๐00
โทรศัพท์ 0๖๑๑๐เอ๖๗๖๓
เลขประจำตวัผูเ้สยิภาบ ี ๑๔๗๑๒๐๐๐๑๒๔๔๔

ใบสัง่จ้างเลขท่ี เ̂ ..̂
วับท่ี
ส่วนราขการ องค์การบรีหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอ่ยู่ ๑๒๔ หมู่ท่ี ๑๔ ตำบลป่าสัก อำ๓ อเมอืงลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ 0-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ตามท่ี ร้านขลิตแอร์ ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบรีหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการตังต่อไปบี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

จำนวนเงิน 
(บาท)

๑ บริการการบำรุงรัการาและข่อมแขม
คาหนะ(78.18.01.00 ) ข่อมบำรุงยานพาหนะและ
รนส่ง รถบรรทกุเททา้ย ย่ีห้อ Hino หมายเลข
ทะเบียน ๘๐ - ๘๔๔๐ ลำพูน จำนวน ๗
รายการ รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแนบทา้ยบี้

๑ งาบ Cl, <3)6®๐.๐๐

๔,๑๘๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๔,๑๘๐.๐๐
ภาบมีลูคา่เพม ๐.๐๐

(ลี่พันหฆึ๋งร้อยแปดสิบบาทล้วน) รวมเป็นเงินท้ังสิบ ๔,๑๘๐.๐๐

การส่ังจ้าง อยู่ภายได้เง่ือนไขต่อไปบ้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วัน นบัถัดจากวับท่ีผูรั้บจ้างได้รับใบส่ังจ้าง
๒. ครบกำหนดส่งมอบวับที่ ....................^ ...^....!y .^ ;  ............
«1. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกนั -
๔. สงวนสิทธ้ีค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคดิค่าปรับเปน็รายวันใบอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจา้ง 

แต่ต้องไม่ตรกว่าวับละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธ้ีท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้าบ้ับมืสักใรณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในใบส่ังจ้าง กรณบ้ีี 

ผูรั้บจ้างจะต้องดำเนนิการเปล่ียนใหม่ใหถู้กต้องตามใบสัง่จ้างทุกประการ 
๗. การจ้างขว่ง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางาบท้ังหมดหรีอแต่บางส่วนไปจ้างข่วงอกทอดหบ๋ึง เว้นแต่การจ้างข่วงงาบแต่บางส่วนท่ีได้รับ 

อนญุาตเปน็หนงัสอิจากผูว่้าจ้างแลว้ การท่ีผู้ว่าจ้างได้อนุญาตใหจ้้างข่วงงาบแต่บางสว่นดังกล่าวบ้ีบไม่เป็นเหตุใหผู้้รับจ้างหลุดพน้ 
จากความรับผด็หรีอพนัธะหนา้ทีแ่ละผูรั้บจ้างจะยังคงต้องรับผิดใบความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างขว่ง หรีอของ 
ตัวแทบหรีอลูกจ้างของผู้รับจ้างข่วงบ้ันทุกประการ กรณผู้ีรับจ้างไปจ้างข่วงงาบแต่บางส่วน โดยฝ่าป็นความใบวรรคหบ้ีง ผู้รับจ้างต้องขำระ 
ค่าปรับใหแ้กผู่ว่้าจ้างเปน็จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาบ ทีจ้่างขว่ง ทัง้บีไ้ม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



to

๘. การประเมินผลการปฎิบ้ตังานของผู้ป-ระกอบการ หนว่ยงานของรัฐสามารถนำผลการปฎิบ้ต๊งาบแล้วเสร็จตามสัญญาหร็อข้อตกลงของคู่สัญญา 
เพือ่นำมาประเมนิผลการปฎปิติังาบของผู้ประกอบการ 
หมายเหพ ะ

๑. การติดอากรแสตมป็ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสัง่จ้างมิผลตามกฎหมาย 
to-ใบสัง่จ้างสัง่จ้างบีอ้้างรงตามเลขทีโ่ครงการ ๖๕๐๓๗๐๖๘๘๙๓ จ้างขอ่มบำรุงยาบพาหนะและขบสง่ รถบรรทกุเททา้ย ย่ีห้อ 

Hino หมายเลขทะเบยีน ๘๐ - ๘๔๔๐ ลำพนู จำนวน ๗ รายการ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

ร้าน ขลิต นอร์ 061-1026763

ผู้ส่ังจ้าง
( นายวิขัย บุญอุดมพร )

รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏบัิติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพนู 
วนั ท ี่.............&..$...พ«ี0.....)รฟ}้£..............

ลงทีอ่...™™™. ........ ผู้รับใบส่ังจ้าง
( ............................................................................)

(จ่าสิบโทธีติพงค์ มลูคำ)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๓๗๐๖๙๘๙๓ 
เลขคุมสัญญา ๖๔๐๓๑๔๓๐๙๖๘๒


