
ใบส่ังจ้าง

ผู้รับจ้าง อุดมทรัพย์แอร์เซอร์วิส
ที่อยู่ เลขที่ ๒๙๖/๒๐๖ หมู่ เอ
ตำบล,หนอง'จ้อม อำ๓ อสันทราย จังหวัดเขียงใหม่ £0๒ ๑๐
โทรศัพท ๐๘๑๗๘๓๖£๓๖
เลขประจำดัวผูเสียภาษ ๓£๐๑๑๐๐๓๖๐๓๘๗

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๑ £๘ /๖ £๖ £
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒ £๖£
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ที่อยู่ ๑๒£ หมู่ท่ี ๑ £  ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรดัหท์ ๐-£๓£๘-๗๒๖๐

ตามที่ อุดมทรัพย์แอร์เซอร์วิส ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดัง
ต่อไปน้ี

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

จำนวนเงิน 
(บาท)

๑ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ - เครื่องปรับ 
อากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐/๖๒/๐๐๐๓-๐๐๐๔

๑ งาน ๑,๗๑๒.๐๐
๑1๗๑๒.0๐

(หน่ึงพับเจ็ดร้อยสิบสองบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน ๑,๖๐๐.๐๐

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๑๒.๐๐

รวมเป็นเงินทั้งสิบ ๑,๗๑๒.๐๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไชต่อไปนี้
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๑ £  วับ นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒ £๖£
๓. สถานที่ส่งมอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๔. สงวบสิทซิ้ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันไนอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

แต่ต้องไม่ตากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธึ๋ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเมินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ
๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหบี่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ไต้รับ 

อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับรดหรือพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประนาทเลนเล่อชองผู้รับจ้างช่วง หรือชอง 
ดัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการกรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าป็นความในวรรคหนึ่งผู้รับจ้างต้องชำระ 
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ■ น่องวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ไม่ดัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



๘. การประเมินผลการปฏิบ้ติงานของผู้ประกอบการหน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบํติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 
เพื่อนำมาประเมินผลการปฎิบ้ติงานของผู้ประกอบการ 
หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป๋ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย 
๒.ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่ใครงการ ๖๕:0๕๗0๘๗-0๒๗ จ้างข่อมแขมบำรุงรักษาครุภัณหั - เครื่องปรับอากาศ รหัส 

ครุภัณที ๔๒๐/ ๖๒/๐๐๐๓'-๐0๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงซื่อ.................  ................................................
( นายวิขัย บ ุญอ ุดมพร)

รองนายกองค์การบรหารส่วนจังหวัด ปฎิบํติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ว ัน ท ี...........“ . . . . .......... .. . . . . . . .โ : .โ.'..โ...............................

ลงขื่อ.................น ..—....?̂ ..!:.'..................... พยาน
(นางสาวเอี่ยมสิริ สุริยะ)

ลงข่ือ...................... ^ ].^ ......................... พยาน
(นางสาวภัทราวรรณ จินะการณ์)

ผู้ส่ังจ้าง

เลขทีโครงการ ๖๕๐๕ฝ๐๘๗๖๒๗ 
เลขคุมสฌูญา ๖๕๐๕๑๔๓๑๑๖๘๐



ใบส่ังจ้าง

ผู้รับจ้าง อุดมทรัพย์แอร์พอรัว?!
ที่อยู่ เลขที่ ๒๙๖/๖0๖ หมู่ ๒
ตำบลหนองจ๊อม อำนาอสับทราย จังหวัดเขียงใหม่ ๕:๐๒๑0
โทรสัพท ๐๘๑๗๘01๖๕๓๖
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๕๐๑®๐๐๓๖๐๓๘๗

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๑๕๗/๒๕๖๕
วับท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ที่อยู่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรสัพท์ 0-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามที่ อุดมหรัพย์แอร้เ'ซอรัริล ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังห'"ดลำพูน ซึ่งไต้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการตัง
ต่อไปน้ี

ลำดับ รายการ จำบวน หน่วย ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

จำนวนเงิน 
(บาห)

๑ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ - เครื่องปรับ 
อากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐/๖๑/๐๐๐๓ และรหัส 
ครุกัณฑ์ ๔๒๐/๖๑/๐0๐๔

3) งาน ๒,๔๖๑.๐๐
๒,๔๖๑.๐๐

รวมเป็นเงิน ๒,๓๐๐.๐๐

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๖๑.๐๐

(สองพันล่ีร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๖®.๐๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เรื่อนไขต่อไปนี้
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕ วัน นบถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง /

๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
๓. สถานท่ีส่งมอบ ศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธิ้ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวับในอัตราร้อยละ 0.๑๐ ของราคางานจ้าง 

แต่ต้องไม่ตํ่ากว่าวันถะ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราซการสงวนลิทธที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าลินค้านั้นมีลักษณะน.!ตรงตามรไ!!การที่ระบุไว้ในใบลังจ้าง กรณีนี้ 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเมินการเปลี่ยนใหมใ่ห ถู้กต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ 
๗. การจ้างข่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางาบทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างข่วงอีกทอดหนื่ง เว้นแต่การจ้างซ่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับ 

อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างข่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพัน 
จากความรับผิดหรือพันซะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับรดในความผิด;เละความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ 
ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รันจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าผินความในวรรคหนี่ง ผู้รับจ้างต้องขำระ



๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบ้ตังานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 
เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป๋ให้เป็น!ปตามประมวลกฎหมายรั'ษฎากร หากต้องการให้ใบลั่งจ้างมิผลตามกฎหมาย 
๒.ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕:๐๕:ฟ๐๗๕๔๕๐ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ - เครื่องปรับอากาศ รหัส 

ครุภัณฑ์ ๔ ๒ 0/๖ ๙ 00001 และรหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐/๖๑/0๐๐๔ โดยวิธเฉพาะเจาะจง

ลงซื่อ..................  ................................................ ผู้สั่งจ้าง
. ( บายวิขัย บ ุญอุดมพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแหน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน 
วันท่ี พ ™  W

ลงขอ.................โ..:.......ไ.......... :....................... ผู้รับ๒ สังจ้าง
(. โ0 ? ^ ! 7 w  ^

V I พค ไท^ ..................................—  อุคพุท^ชนรรเ
Aril ..... ........................................................ SUV. 296/206 5  2 _

9 น.กอสั.’|1« it] 'OTi’n ฟ้แ]'si-slwi ะ
1'ใ'

, คม ^พ ฺยแอรเชCTJi. ลร'!ซ่ีอ................. [ ^ . . - . .................... พยาน
รนซท่ี. 296/206 หบุ่ 2 ตุานธพุนรงจ็ภั; J
akf.se .พรเบจัV.1วัดร?ยงใหม่5. 'rt (นางสาวเอยมศิริ สุริยะ)
.ตุ'. 0ส์1-7ร36526

ลงซื่อ.....................ป ี'โ?............................. พยาน
(นางสาวภัทราวรรณ จินะการณ์)

เลขทีโครงการ ๖๕๐๕รวเ๐๓!๕๔๕๐ 

เลขคุมส์ลุ{ญา ๖๕๐๕๑๔๓๑๐๘๔๕


