
ใบสั่งจ้าง
รงค์การบเหา5ส่วนจังหวํ'คล้า^

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่กลกา>
ท่ีอยู่ เลขท่ี ร;๑๙ หมู่ ๖ ถนนเชียงใหม่-หางดง
ตำบลแมเ่หยีะ อำเภอเมอืงเชยีงใหม ่ จังหวัดเชียงใหม่ <£๐๑๐๐
โทรศัพท ๐๘๑-๘๘!£>๔๗๗๘
เลขประจำตว้ผเูลยีภาษ ี ๐๔๐๓<£๖๑๐๐๗๗๗๑

ใบส่ังจ้างเลขท่ี
วันท ี่ ฐ ., พ ๖ (เ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ท่ีอยู่ ๑๒๔ หมู่ท่ี ๑๔ ตำบลป่าลัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ©-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ตามท่ี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่กลการ ไดเ้ลนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงได้รับราคาและตกลงจ้าง 
ดามรายการดังต่อไปบี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำบวบเงิน 

(บาท)
๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยานพาหนะและ 
ปีนส่ง รถรางเพอการทอ่งเทีย่ว ลีเหลีอง รหัสพัสดุ 
ว ๑ ๑ - ๔๘-๐ ๐ ๐ ๑  จำนวน ๓ ๗  รายการ ราย 
ละเอยีดตามใบเสนอราคาแนบทา้ยบี้

๑

*

งาบ <ร)(5»Gl,<9)<2น่ึดา.k) o

๑ ๔ ๔ ,๑ ๙ ๓ .๒ ๐

รวมเนินเงิน ๑ ๓ ๔ ,๗ ๖ ๐ .๐ ๐

ภาษมีลูคา่เพม ๙ ,๔ ๓ ๓ .๒ ๐

(หบีง้แสนลีห่มืน่ลีพ่นัหนึง่รอ้ยเกา้สบิสามบาทย่ีสบิสตางค)์ รวมเนินเงินท้ังส้ิน (ร)(ร̂ (ร?,(ร ) o t  ดา. Id  o  
___^

ทางส่ังจ้าง อยู่ภาย'ใต้เง๋ึอนไขต่อ'ไป'บ้ี
ร). กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วับ นับกัดจากวับท่ีผู้รับจ้างได้รับใบส่ังจ้าง
Vs. ครบกำหนดส่งมอบวันท่ี ..............................................................
6ท. ลถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกนั -
๔. สงวนสิทธ้ีค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคดิค่าปรับเนบิรายวันใบอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวับละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธ้ีท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้าน้ับมีลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในใบส่ังจ้าง กรณบ้ีี 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปล่ียนใหม่ใหถู้กต้องตามใบสัง่จ้างทุกประการ 
*๗ การจ้างชว่ง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหริอแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอกทอดหบ้ีง เว้นแต่การจ้างช่วงงาบแต่บางส่วนท่ีได้รับ 

อนญุาตเนบิหนงัสอืจากผูว่้าจ้างแลว้ การทีผู้่ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงาบแต่บางส่วนดังกล่าวบ้ีนไม่เนิบเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพบั 
จากความรับผดิหริอพนัธะหนา้ทีแ่ละผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หริอของ 
ตัวแทนหริอลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนัน้ทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยผิาผินความใบวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างต้องชำระ 
ค่าปรับใหแ้กผู่ว่้าจ้างเนบิจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาบ ท่ีจ้างช่วง ทัง้บี ้ไม่ดัดสิทธิผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิกสัญญา



๒

๘. การประเมนิผลการปฏบิติังาบของผูป้ระกอบการ หนว่ยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 
เพือ่นำมาประเมนิผลการปฏบิติังานของผู้ประกอบการ 
หมายเหต ุ :

๑. การติดอากรแสตมบัให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรับฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้างมีผลตามกฎหมาย 
๒.ใบสัง่จ้างสัง่จ้างบีอ้้างองตามเลขทีโ่ครงการ ๖๔๑๐๗๓๑๗๓๘๘ จ้างข่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง รถรางเพือ่การทอ่งเทีย่ว สี 

เหลือง รหัสพัสดุ ๐๑๑-๔๘-๐๐๐๑ จำบวน ๓๗ รายการ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

ร จ ^ลงซ่ือ....................... Z....................................ผู้ส่ังจ้าง
( บายวิชยั บุญอุดมพร )

รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติราชการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ

(นายพทิกัษ ์อ่อนน้อม)

ลงขอ...................... Z rrrrZ .....................พยาน
(จ่าสิบโทธีติพงค์ มูลคำ)

เ?ญทีโ่ครงการ ๖๔๑๐๗๓๑๗๓๘๘ 
เ?เขคมุสฌญา ๖๔๑๑๑๔๐๙๑๑๖๖



ใบสั่งจ้าง
องคการบริหารส่วนจงัห วดั ลำพ ู̂

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พียงใหม่กลการ 
ทีอยู่ เลขที ๔๑๙ หมู่ ๖ ถนนเขียงใหม่-หางดง'̂
ตำบลแม่เห้ยะ อำเภอฟอ้งพยีงใหม ่ จังหวัดพียงใหม่ ๕๐๑๐๐
โทรศัพท ๐๘๑-๘๘๒๔๗๗๘
เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษ ี ๐๕:๐๓๕๒๑๐๐๗๗๗๑

ใบส่ังจ้างเลขที
วันที .-.«..๔ ...พ.ย. bill
ส่วนราขการ องค์การบรัหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอยู่ ๑๒๕: หมู่ที ๑๕ ตำบลป่าลัก อำเภอฟอ้งลำพนู จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ดามท ีห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียงใหม่กลการ ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบรัหารส่วนจังหวัดลำพูน จ่ึงได้รับราคาและตกลงจ้าง 
ตามรายการดังต่อไป่น้ี

ลำตับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาตอ่หนว่ย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยานพาหนะและ 
ขบส่ง รถรางเทอีการทอ่งเทยีว สีฟ้า รหัสพัสตุ 
ว ® ๑-๕๘-๐๐๐๒ จำนวน ๓๔ รายการ ราย 
สะเอยดตามใบเสนอราคาแนบท้ายนี้

๑ งาน ๑๑๒,๗๓๕.๒๐

๑๑๒,๗๓๕.๒๐

รวมเป็นเงิน ๑๐๕,๓๖๐.๐๐
ภาษีมลูค่าเพิม่ ๗,๓๗๕.๒๐

(หนีง้แสนหนีง้หมืน่สองพบัเจีดร้อยสามสบิหา้บาทย่ีสบิสตางค์) รวมเป็นเงินท้ังล้ิใ. ๑๑๒,๗๓๕.๒๐
y

กทพ ัจ่ า้ง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไป่น้ี
กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วับ นับถัดจากวันทีผ้รับจ้างได้รับใบส่ังจ้าง^ . ไZ Z ! nVs. ดรบกำหนดส่งมอบวับท ..............................................................

on. ■ สถานทีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
o r  ระยะเวลารับประกนั -
<£ สงวนลทธ้ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคดิค่าปรับเปน็รายวันใบอัตราร้อยละ ๐.®๐ ของราคางานจ้าง 

แต่ต้องไม่ด่ํากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
'ระ ส่วนราขการสงวนสิทธ๋ึทีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าบ้ันมีลักษณะไม่ตรงตามรายการทีระบุไว้ใบในส่ังจ้าง กรณีน้ี 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปล่ียนใหม่ใหถู้กต้องตามใบสัง่จ้างทุกประการ 
G3. การจ้างชว่ง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหริอแต่บางส่วนไปจ้างช่วงรกหอดหบง เว้นแต่การจ้างช่วงงาบแต่บางส่วนทีได้รับ 

อนญุาตเปน็หนงัสอีจากผู้ว่าจ้างแล้ว การทีผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงาบแต่บางส่วนตังกล่าวบ้ันไม่เป็นเหตุให้ผู้รันจ้างหลุดพ้น 
จากความรับรดหริอพนัธะหนา้ทแีละผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดใบความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หริอของ 
ตัวแทบหริอลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงบ้ันทุกประการ กรณผู้ีรับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่า'ผินความใบวรรคหน้ีง ผู้รับจ้างต้องช่าระ 
ค่าปรับใหแ้ก่ผู้ว่าจ้างเปน็จำนวนเงินใบอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ทีจ้างช่วง ท้ังนีไ้ม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิกสัญญา



๒

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงาบแล้วเสร็จ?ทมสัญญาหรอ*ข้อตกลงของคู่สัญญา 
เฟอ้นำมาประเมนิผลการปฏบัิติงานของผู้ประกอบการ 
หมายเหค :

๑. การติดอากรแสตม,ป็ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้างมีผลตามกฎหมาย 
เอ.ใบส่ังจ้างส่ังจ้างน้ีอ้างองตามเลขท่ีโครงการ ๖(ร:®๐๗๓๑๗๙๗๘ จ้างซ่อมบำรุงยาบพาหนะและขบส่ง รทรางเฟอ้การท่องเท่ียว สี 

ฟา้ รหัสพัสดุ ๐๑๑-(ร:๘-๐๐๐๒ จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

ลงข่ือ..................... ........................................ผู้ส่ังจ้าง
( นายวิขยั บญุอดุมพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติราขการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน 
วันท่ี

ลงขอ................. .

, m  m

«1ลงขอ........ ใ โ ว รั .ิ ..7 .....ไr r rโ-ไโ.......... พยาน
(นายพทิกัษ์ อ่อนน้อม)

ลงข่ือ พยาน
(จ่าสีบโทธีติพงค์ มูลคำ)

นล!ทีโ่ครงการ ๖๔®๐๗๓๑๗๘๗๘ 
นฮเคุปรกุเกุเา ๖๔๑๑๑๔๐๙๑๔๓๒

น^


