
ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยามู เซอร์เวย์ แอนด์ คอนสตรัคซั่น ๒๒ 
ที่อยู่ เลขที่ ๑๑๗ หมู่ ๑
ตำบลหน้าถํ้า อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐
โทรศัพท ๐๘๒๘๒๒๘๕๗๕
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๙๕๓๕๕๖๐๐๐๓๗๙
เลขที่บัญฃีเงินฝากธนาคาร ๐๒๐๐๒๙๐๘๓๕๔๘
ซื่อบัญชี หจก.ยามู เซอร์เวย์ แอนด์ คอนสตรัคซั่น 22
ธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยะลา

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๓๑๒/๖๓/๑๔๕
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ส่วนราชการ แขวงทางหลวงยะลา
ที่อยู่ ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
โทรศพท ๐-๗๓๒๑-๒๐๕๓

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยามู เซอร์เวย์ แอนด์ คอนสตรัคซั่น ๒๒ ได้เสนอราคา ไว้ต่อ แขวงทางหลวงยะลา ซึ่งได้รับราคาและ 
ตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
1/ 4/ a «/ fl๑ จิางเหมาบูรณะทรพยสนตดตงงานอานวยความ 
ปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๔๓๒๖ ตอนควบคุม 
๐๑๐๐ ตอน เบตง - บ้าน กม.๑๗ ท่ี 
กม.๒๕+๐๐๐ (ด้านซ้ายทาง )
๑. ๖ .๑ ๐ (๑ ) ห ล ักนำทาง (GUIDE POST)
จำนวน ๑  หลัก @ ๘ ๑ ๖ .0 ๐  บาท
รวมเป ็น เง ิน  ๘ ๑ ๖ .๐ ๐  บาท

๒. ๖ .๑๐(๒ ) หล ักก ิโลเมตร (KILOMETER
STONE) จำนวน ๑  หลัก

i> ๒,๗๘๔.๐๐ บาท  รวมเป ็น เง ิน
๒,๗๘๔.๐๐ บาท

๓. ๖ .๑ ๑ (๑ ) แผ ่น ป ้ายจราจร  (SIGN 
PLATE) (ป ้าย เต ือ น ) จำนวน ๐ .๙ ๐  
ตร.ม. @ ๔ ,๖ ๗ ๖ .๐ ๐  บาท 

รวนเป ็นเง ิน ๔ ,๑๐ ๘ .๔ ๐  บาท  
๔. ๖.๑๑(๒ .๒ ) เลาป ้ายค อ น ก ร ีต  ขนาด 
๐ .๑ ๔  X ๐ .๑ ๔  ม. (R .c. SIGN PO ST 
SIZE ๐ .๑ ๔  X ๐ .๑ ๔  M.)

๑ งาน (5 )0 ,๑  Gก Gfl.sfo ๑ 0 , ร)คา Kb.Ol O



จำนวน ๒.๕๐ ม. @ ๕๗๒.๐0 บาท 
รวมเป็นเงิน ๑,๔๓๐.๐๐ บาท

(หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยศามสิบแปดบาทลี่สิบสตางค์)

รวมเป็นเงิน ๙,๔๗๕.๑๔
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๖๖๓.๒๖

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ร) o 1 (5) ดา . <5^0

การส่ังจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างไต้รับใบส่ังจ้าง 
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
๓. สถานท่ีส่งมอบ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ฒตง - บ้าน กม.๑๗ ท่ี กม.๒๕+๐๐๐ (ต้านซ้ายทาง)
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธ้ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธ๋ึที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมิลักษณะไม,ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ 
๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ไต้รับ 

อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม,เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ 
ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการกรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าแนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระ 
ค่าปรับให้แก’ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ไม่ดัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

๘. การประเมินผลการปฏิบ้ติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏินัติงานแล้วเลุร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู,สัญญา 
เพื่อนำมาประเมินผลการปฏินัติงานของผู้ประกอบการ 
หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป้ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังจ้างมิผลตามกฎหมาย
๒.ใบส่ังจ้างส่ังจ้างน้ีอ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖๓๐๕๗๓๔๑๙๘๑ จ้างเหมาบูรณะทรัพย์สินติดต้ังงานอำนวยความปลอดภัย

วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ลงช่ือ.............................. :............................. ผู้รับใบส่ังจ้าง

(นางสาวนิสุไรมะห์ ยามาลิ)
หุ้นส่วนผู้จัดการ 

วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เลขที่โครงการ ๖๓๐๕๗๓๔๑๙๘๑ 
เลขคุมลญ£บา ๖๓๐๕๑๔๒๗๘๖๓๙


