
ใบส่ังจ้าง

พรับ,จ้าง นายเฉลิมพล ธงลังกาr  1 ไ,™ทอยู่ เลขท๕๕หมู ่๘ ,
ตำบลหนองแก'ว อำเภอหางดง จังหวัดเขียงใหม่ ๕๐เอ๓๐
โทรศัพท ๐๘๖๖๑๔®๗๗๕
เลฃประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๕๙๐๗๐๐๑®๓๖๑๙

ใบสั่งจ้างเลขที ๙๐/๒๕๖๖
วันที ๑ มีนาคม๖๕๖๖
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอยู่ ๑๒๕หมู่ท ี๑๕ ตำบลป่าสักอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ ๐๘๖๖๑๔๑๗๗๕

ต่อโปน้ี
ตามที นายเฉลิมพล ธงลังกา ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการตัง

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

จำนวนเงิน 
(บาท)

๑ จ้างทำเกียรติบัตร
รายละเอียดตามเอกสารแนบ'

๔๙๐ ใบ ร) (£!.oo ๗,๓๕๐.๐๐

๒ จ้างทำฟ้ายไวนิล
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

(ริโ ฟ้าย ๕๔๐.๐๐ ๒,๑๖๐.๐๐

(เก้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิ'เ. ๙1๕๑๐.๐๐

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๐๐.๐0

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๙,๕๑๐.๐๐

การส่ังจ้าง อยู่ภายใต้นอนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใน๒ วันนับถัดจากวันทีผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที. ......พ..& ...& ค * ...b ^ ................
๓. สถานทีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ๑๒๕ หมู่ที ๑๕ 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสีทธ๋ึค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวันละ ๑๐๐.๐0 บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสีทธทีจะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้าน้ันมีลักษณะไม่ตรงตามรายการทีระบุไว้ในใบส่ังจ้าง กรณีนี้ 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ 
๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างฺจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่นางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหน่ึง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนท๋ึได้รับ 

อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การทีผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนตังกล่าวน้ัน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ 
ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าผินความใบวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างต้องชำระ 
ค่าปรับให้แก,ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (ลิบ) ของวงเงินของงาน ทีจ้างช่วง ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 
' เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการ 

หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสตมบัให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย 
๒.ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๖๐๒๗๕®๖๘๐๕ จ้างดำเนินงานจำนวน ๔ รายการ ดามโครงการแกอบรมพัฒนา 

ศักยภาพผู้นำศาสนาและผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงช่ือ 3^ ผู้ส่ังจ้าง
( นายวิชัย บุญอุดมพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราขการแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ลงชื่อ.....^.ร!.'ใ(^. .............................. ผู้รับใบส่ังจ้าง

วับที่............
ลงชื่อ.........

ลงชื่อ.......

^ . . . . ..... ;•... ... แ  - ใ. 4
(บางสาวเอี่ยมติริ สุริยะ)

......................................

.พยาน

.พยาน
(นางสาวกมลธนัสร์ ศรีสุวรรณ)

เลขท!ค‘รังการ ๖๖๐๒๗๕๑๖๘๐๕ 
เลขคุมสนุเญา ๖๖๐๒๑๙๔๗๔๓๓๐



2

ใบส่ังจ้าง

ผู้รับจ้าง บวรวรรณพร้ินท์
ทีอยู่ เลขที ๓๐๕/๑ ถนบรอบเมืองใน
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน £๑๐0๐
โทรศัพท ๐<£๓-๕๓๐๖๓๖
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓£๑๙๙๐๐๐ร)๖๑๒๒

ใบสั่งจ้างเลขที ๘๑/๒£๖๖
วันที ๑ มีนาคม ๖<£๖๖
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอยู่ ๑๒๕ หมู่ที ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
โทรสัพท ๐๕๓๕๓๐๖๓๖

ตามที' บวรวรรณพร้ินท์ ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการตังต่อไปนี้

ลำตับ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

จำนวนเงิน 
(บาท)

๑ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔๙๐ ชุด ๑๐๐.๐๐ ๔๙,๐๐๐.๐๐

'ล ี่หมี'นเล้าพันบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน ๔๕,๗๙๔.๓๙
ภาษีมูลค่าเพื่ร. ๓,๒๐๕.๖๑

รวมเป็นเงินท้ังล้ิน ๔๙,๐๐๐.๐๐

การส่ังจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๖ วัน นับถัดจากวันทีผู้รับจ้างได้รับใบส่ังจ้าง
๒. ครบกำหนดส่งมอบวับที .. ......... ..................................................
๓. สถานทีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธ้ีค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธ้ีทีจะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้าน้ันมีลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในใบส่ังจ้าง กรณีนี้ 

ผู้รับจ้างจะต้องตำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ 
๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรีอแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหน่ึง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนทีไต้รับ 

อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การทีผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงาบแต่บางส่วนตังกล่าวน้ันไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดใบความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ 
ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่า,ผินความในวรรคหนึ่งผู้รับจ้างต้องชำระ 
ค่าปรับให้แก'ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ทีจ้างช่วง ท้ังน้ีไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

๘. การประเมินผลการปฏินัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 
เพื่อนำมาประเมินผลการปฏินัติงาบของผู้ประกอบการ



๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสรีจตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 
เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมบัให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย 
๒.ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๖๐๒๗๕๑๖๘๐๕ จ้างดำเนินงานจำนวน ๔ รายการ ตามโครงการแกอบรมพัฒนา 

สักยภาพผู้นำศาสนาและผู้เกี่ยวข้องใบจังหวัดลำพูน ขององต้การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงข่ือ ............................................................................ ผู้ส่ังจ้าง
( นายวิขัย บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

วัน แ   - H f l  S 6 6 .......
k '■ ■ ส่̂ั ^ ^ ^ . ^ . .......................... ก . ....... ผู้รับใบส่ังจ้างลงข่ือ

วนที.่................. ...
ลงขื่อ.........................L L -  V..*!1!..............

(นางสาวเอี่ยมติริ สุริยะ)
ลงขื่อ................................... . ป ี! ! ! ......

.พยาน

.พยาน
(นางสาวกมลธนัสร์ ศรีสุวรรณ)

เลขท!ครงการ ๖๖๐๒๗๕๑๖๘๐๕ 
เลขคุมสญฌูา ๖๖๐๒๑๔๔๗๓๙๒๗

เม ' c jวนท



ใ,นส่ังจ้าง

ผู้รับจ้าง นายประการ คำวินิจ 
ที'อยู่ เลฃท่ี ๑๔/๑ หมู่ ต
ตำบลประตฟ้า อำเภอเมืองลำพูน จังห'วัคลำพูน ๔๑๐๐๐
โทรศัพท ๐๖รก๑๑๓๐๔๖๓
เลขประจำตัวผู้เสียภาษ ๓๔๑๐๑๐๐๓๑๗๗๘๖

ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๘๒/๖๔๖๖
รันท่ี ๑ มีนาคม ๒๔๖๖
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ท่ีอยู่ ๑๒๔ หมู่ท่ี ๑๔ ตำบลฟ้าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ตามท่ี นายประการ คำวินิจ ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ีงได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการตังต่อไปน้ี

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
; ๑ ขุดเคร่ืองเสียงและโปรเจคเตอร์ 

งวดท่ี ๑ ส่งมอบงานวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๔๖๖ 
กอ,บการแกลบรมอย่างน้อย ๑ ช่ัวโมง 

งวดท่ี ๒ ส่งมอบงานวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๔๖๖ 
กอ,นการแกอบรมอย่างน้อย ๑ ช่ัวโมง 

งวดท่ี ๓ ส่งมอบงานวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๖๔๖๖ 
กอ'บการแกอบรมอย่างน้อย ๑ ช่ัวโมง

๓ วัน ๑,๔๐๐.๐๐ ๔,๔๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๔1๔๐๐.๐๐
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๐๐.๐๐

(ส่ีพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๔1๔๐๐.๐๐

การส่ังจ้าง อยู่ภาย'ใต้เ'งอน'ไขต่อ'ไป'น้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๒๒ รัน นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างได้รับใบส่ังจ้าง 
๖. ครบกำหนดส่งมอบวันท่ี .. ....... fe -a i-£ i£ L -te s !b V ...........
๓. สถานท่ีส่งมอบ งวดท่ี ๑ ส่งมอบงานวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๔๖๖ [น คาลาวัดพระทุทธบาทตากผ้า ตำบลมะกอก อำเภอฟ้าซาง จังหวัดลำพูน 

งวดท่ี ๒ ส่งมอบงาบวันท่ี ๖๑ มีนาคม ๖๔๖๖ ณ ศาลวัดม่วงโต ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโร่ง จังหวัดลำพูน 
งวดท่ี ๓ ส่งมอบงานวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๖๔๖๖ fa ศาลวัดห้าดวง ตำบลล้ี อำเภอบ้านลี้ จังหวัดลำพูน

๔. ระยะเวลารับประกัน -
๔. สงวนสิทธิ,ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันใบอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวับละ ๑๐๐.๐0 บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ,ท่ีจะไม1รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้าน้ีนมีลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในใบส่ังจ้าง กรณีน้ี 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปล้ียนใหม่ให้ถูกต้องตามใบส่ังจ้างทุกประการ



๗. การจ้างช่วง•ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหน่ึง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนท่ีใต้รับ 
อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวทั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ 
ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าผีเนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระ 
ค่าปรับไห้แก'ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สืบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ท้ังบ้ีไม,ดัดลิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 
เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป๋ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมิผลตามกฎหมาย 
๒.ใบสั่งจ้างสั่งจ้างบี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๖๐๒๗£๑๖๘๐๕ จ้างดำเนินงานจำนวน ๔ รายการ ตามโครงการผีเกอบรมพัฒนา 

ศักยภาพผ้นำศาสนาและผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน ขององค์การบรืหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงขื่อ................................. > ^ $ “^ . ผู้ส่ังจ้าง
( บายวิขัย บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนส่ังหวัดลำพูน

วับที.่................ "...t....$.Q.....?*5S§.........
ลง'ข่ือ. k . ........ ,1เ5โ:0?ใ....... ?'ใ.?.ร}!..............................ผู้รับใบส่ังจ้าง

(>3ฒ„ฝ.?.:.โ1?;รุ.....& M ...........

วับที.่........ -  1 ?  ท ธธ
ลงขื่อ....... ................... ................................................. พยาน

(นางสาวเอี่ยมสืริ สุริยะ)
ลงขื่อ....... .......................... ............................................พยาน

(บางสาวกมลธบัสร์ ศรีสุวรรณ)
เลขทโครงการ ๖๖๐๒๗๕๑๖๘๐๕ 
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