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ใบสั่งจ้าง
องคการน?หา5ส่วนจังน5คล• า ^

ผูร้บัจา้3 บริษัท เพ,ฟ!ล,นิ (ประเทคไทย) จำกดั 
ท่ือยู่ เลขท่ี ๔๐/๑๐ หมู่ ๔
ตำบลระแหง อำ๓ อลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑ร;o
โทรศัพท์ ๐๙๔๙๘๙๔๓๘๘
เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษ ี ๐๑๓๔๔๔๘๐๒๑๑๖๐

ใบส่ังจ้างเลขท่ี: ,  £  ฝ ม;ย. ®ว น ท .......................
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทือ่ยู่ ๑๒๔หมูท่ ี๑่ ๔ ตำบลปา่สกัอำเภอเมอืงลำพนูจงัหวดั
ลำพูน
โทรศัพท์ 0-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ตามท่ี บริษัท เพฟไลน์ (ประเทศไทย) จำกดั ได้เลนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงได้รับราคาและตกลงจ้าง 
ตามรายการตังต่อไปน้ี

ลำดับ รายการ จำบวบ หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำนวนเงนิ 

(บาท)
๑ ปริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยานพาหนะและ
ปีบส่ง รถซ่อมบำรุงผิวทาง ย่ีห้อ Hino หมายเลข
ทะเบียน ๘๑ - ๑๔๙๒ ลำพูน จำนวน ๖
ร้ายการ รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแนบทา้ยนี้

๑ งาน ๑๒๖,๑๐๐.0๐

๑๒๖,๑๐๐.๐๐

(หน้ีงแสนสองหม่ีบหกพับหน่็งร้อยบาทล้วน)

รวมเป็นเงิน ๑๑๗,๘๔๐.๔๗
ภาษมีลูคา่เพิม่ ๘,๒๔๙.๔๓

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๑๒๖,๑๐๐.๐๐

การส่ังจ้าง อยู่ภายใต้เง๋ึอบไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวับท่ีผู้รับจ้างได้รับใบส่ังจ้าง
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันท่ี ... ............a ...o ....a f i...........................
๓. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกนั -
๔. สงวนสทิธ้ีคา่ปรับกรณสีง่มอบเกนิกำหนดโดยคดิค่าปรับเปน็รายวันในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางาบจา้ง 

แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราซการสงวนสิทธ้ิท่ีจะไม่รับมอบล้าปรากฎว่าสินค้าบ้ันมีลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ใบใบส่ังจ้างกรณีน้ี 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปล่ียนใหม่ใหถู้กต้องตามใบสัง่จ้างทุกประการ 
๗. การจ้าง'ช่วงผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางาบท้ังหมดหริอแต่บางสว่นไปจ้างช่วงอีกทอดหน้ีงเว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนท้ัใด้รับ 

อนญุาตเปน็หนงัสอืจากผู้ว่าจ้างแล้วการท่ีผู้ว่าจ้างได้อนญุาตใหจ้้างช่วงงาบแต่บางสว่นตังกล่าวบ้ันไม่เป็นเหตุใหผู้้รับจ้างหลุดพน้ 
จากความรับผิดหริอพนัธะหนา้ท่ีและผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดใบความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หริอของ 
ตัวแทนหริอลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงบ้ันทุกประการ กรณผู้ีรับจ้างไปจ้างช่วงงาบแต่บางส่วน โดยฝ่า!!เบความในวรรคหน้ีง ผู้รับจ้างต้องขำระ 
ค่าปรับใหแ้ก่ผู้ว่าจ้างเปน็จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาบ ท่ีจ้างช่วง ท้ังน้ี ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



๒

๘. การประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ประกอบการ หนว่ยงาบของรัฐสามารถน่าผลการปฏิบัติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 
เพึอ๋นา่มาประเมนิผลการปฏบิติังานของผู้ประกอบการ 
หมายเหต:ุ

๑. การติดอากรแสตมบีให้เบ็เบไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้างมิผลตามกฎหมาย 
๒.ใบสัง่จ้างส่ังจ้างนีอ้้างอิงตามเลขทีโ่ครงการ ๖๕๐๕:๗0๑๐๐๐๐ จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง รถซ่อมบำรุงผิวทาง ย่ีห้อ 

Hino หมายเลขทะเบยีน ๘๑ - ๑๕:๘๒ ลำพูน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

เลขท่ีโครงการ ๖๕:๐๕:๗๐๑๐๐๐๐ 
เลขคุมสัณณูา ๖๕:๐๖๑ร:๐๕๖๗๐๐

ลงซอ.....................โ?..y . ............................ ผู้ส่ังจ้าง
( นายวิชยั บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติราซการแทบ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วนั ท ี่.............................................................

ลงซิอ.. J1=1 zsmanmTHAILAND co m p an y  lim ited

ลงซอิ.................... y-xrn z.......................พยาน
1 (จ่าสิบโทธีติพงค์ มลูคำ)



ใบสั่งจ้าง
องคการบรพารส*วนจังหวดรำพูน

ผู้รับจ้าง ร้าน1ซสิตแอร์ ใบส่ังจ้างเลขท่ี
ท่ีอยู่ เลขท่ี ๔๓๔ หมู'่๔ วับท่ี
ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพูน ๔๑๐๐๐ ล่วบราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ ๐๖๑๑๐๒๖๗๖๓ ท่ีอยู่ ๑๒๔ หมู่ท่ี ๑๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด
เลขปร่ะจำตวัผูเ้สยีภาษ ี ๑๔๗๑๒๐๐๐๑๒๔๔๔ ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ตามท่ี ร้านขลิตแอร์ ได้เลนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ๋ึงได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการตังต่อไป่น้ี

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำนวนเงนิ 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยาบพาหนะและ
ชนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ Mazda หมายเลข
ทะเบียน กค - ๔๐๔๗ ลำพูน จำนวน ๙
ร่ายการ รายละเอยีดตามใบเสนอราคาแบบทา้ยนี้

๑ งาน ๘,๙๒๐.๐๐

๘,๘๒๐.๐๐

(แปดพนัเถา้รอ้ยยีส่บิบาทถว้น)

รวมเป็นเงิน ๘1๓๓๖.๔๔
ภาษมีลูคา่เพม ๔๘๓.๔๔

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๘,๘๒๐.๐๐ 
______________

การส่ังจ้าง อยู่ภายได้นอนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีผ้รับจ้างไต้รับใบส่ังจ้างน • "v ld ® i (iff พรif๒. ครบกำหนดส่งมอบวันทิ .............. .....โ ...." . 7 . . . โ..............
๓. ลถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. ระยะเวลารับประกนั -
๕. สงวนสิทธ้ีค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเปน็รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวับละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธ้ิท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าน้ันมืลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในใบส่ังจ้าง กรณีน้ี 

ผู้รับจ้างจะต้องตำเนิบการเปล่ียนใหม่ใหถู้กต้องตามใบส่ังจ้างทุกประการ 
Pi การจ้างขว่ง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างข่วงอีกทอดหน่ึง เว้นแต่การจ้างข่วงงาบแต่บางส่วนท่ี!ด้รับ 

อนญุาตเป็นหนังสอืจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงาบแต่บางส่วนดังกล่าวน้ีน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหรือพนัธะหนา้ท่ีและผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดไนความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ 
ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าผินความในวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างต้องขำระ 
ค่าปรับใหแ้ก่ผู้ว่าจ้างเปน็จำบวบเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาบ ท่ีจ้างช่วง ท้ังน้ี ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



๒

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 
เพือ่นำมาประเมนิผลการปฏบิติังานของผู้ประกอบการ 
หมายเหต ฺ ะ

๑. การติดอากรแลตมบัใหเ้ป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้างมีผลตามกฎหมาย 
๒.ใบส่ังจ้างส่ังจ้างน้ีอ้างอิงตามเลขพ่ืโครงการ ๖(ร:๐๕๗๔๑๗๓๘๔ จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขบส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ 

Mazda หมายเลขทะเบยีน กด - ๕๐๔๗ สำพูน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธเีอพาะเจาะจง

ลงข่ือ ผู้ส่ังจ้าง
( บายวขิยั บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติเราขการแทน

บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
วันท๋ั • < Bft MM

ร ้า น  ช ล ิต  แ อ ร ' 1 

.061-1026763
& S e -i & ฟ ร้ ุ

(. . . . บ *ี ! . ^ 3ร.(h i

^  1 5 ม.ข. 2565

. . ผ ู ้ รับใบส่ังจ้าง 
)

(นายพทิกัษ์ อ่อนน้อม)

ลงขอ...................... .................................พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงค์ มลคำ)

เลขท่ีโครงการ ๖๕๐๕๗๔๑๗๓๘๔ 
เลขคุมสัญญา ๖๕๐๖๑ร:๑๕๐๒๑๒


