
ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง บริษัท เมโทรนม'ชนเ'นอ'ร่ี จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๑๗๖๐ ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขบง กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๖๐
โทรศัพท ๐-๖๗๔๒-๘๐๐๐
เลขประจำตัวผู้เสียภาษั ๐๑๐£๔๑๙๐๐๔๔(£๔

องคการบ?หารส่วนพัทลลำ');ทเ

ใบสั่งจ้างเลขท่ี . . ^ . พ ^
วับที่ ร ุน ส ่. .พ ,? ) , . . .V ^
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ที่อยู่ ๑๒๔ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๔๓๔๘-๗๒๖๐

ตามที่ บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด ได้เลนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตาม
รายการตังต่อไปบี้

ลำตับ รายการ จำบวบ หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำบวบเงิน 

(บาท)
(ร) บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยานพาหนะและ
ขนส่ง รถเกรดเดอร์ ยี่ห้อ CAT ๑๔๐K หมายเลข
ทะเบียน ตค - ๗๗๒ ลำพูน จำนวน ๒
รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคาแบบท้ายบี้

๑ งาน ๘,๓0:๑.๔๖

๘,๓๓๑.๔๖

รวมเป็นเงิน ๗,๗๘๖.๔๐

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๔๔๔.๐๖
(แปดพันลามร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๓๓๑.๔๖

การสั่งจ้าร อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปบี้
<5;. กำหนดส่งมอบภายใบ 01๐ วับ นับถัดจากวับที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
๖. ครบกำหนดส่งมอบวับที.่.............. ..................................................
01. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๔. สงวนสิทธี้ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางาบจ้าง 

นต่ด้องไม่ตรกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. สวันราชการสงวนสิทธิ๋ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีบี้ 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ 
๙. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหบี้ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับ 

อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิด,หรือพันธะหน้าที่และผู้'รับจ้างจะยังคงต้องรับผิด'ในความผิดและความ'ประมาทเลินเล่อ'ของผู้'รับจ้างช่วง หรือของ 
ตัวแทบหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฟ้าบ'นความ'ใบ'วรรค'หนง ผู้รับจ้างต้องขำระ 
ค่าปรับให้แกผู่้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินใบอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาบ ที่จ้างช่วง ทั้งบี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



๒

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐลามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 
เพอนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
หมายเหคฺ :

๑. การติดอากรแสตมบัให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรับฎากร หากต้องการให้โบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย 
๒.ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖(ะ๐๙๙๐๑๓๘๗๙ จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง รถเกรดเดอร' ยี่ห้อ CAT 

๑๔๐K หมายเลขทะเบียน ตค - ๗๙๒ ล้าพูน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเอพาะเจาะจง

ษ1ษพ เมโฑรแมรนเนฟ่ fifl*  (สารใฟ้ 6)
271/1 ท.utf7นวรฐ ท .ftirtft 
อ.เม®ง ช.เชยาใน่ม 50000 

เลขยู้เสิยภาร 0105519.004454

ลงขอ  ............... ^ . . . ^ .............  .......ผู้ส่ังจ้าง
( นายวิชัย บ ุญอุดมพร)

รองนายกองค์การบรืหารส่วนจ้งหวัด 
ปฏิบัติราขการแทน

นายกองค์การบรืหารส่วนจังหวัดล้าพูน 
๑ ^ ..! ! ! :? :วันท่ี

ลงขื่อ ร ^ ? ® ^ ^ ผู้'รับ'โบส่ังจ้าง
M น ^ . ..... )"

วันท่ี 1 1 1 ,  2565

c X -ลงขื่อ ..........................S+m trtZ................. พยาน

(จ่าสิบโทธีติพงค์ มลคำ)

เลขท่ีโครงการ ๖๕๐๔๗๐๑๓๘๗๙ 
เลขคุมสfUfบา ๖๔๐๔๑๔๑๔๘๓๘๖



ใบสั่งจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังVIวัคลำพน

ผู้รันจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจเจริญ
ที่อยู่ เลขที่ ๑๘๕ หมู่ ๑® ถนนเขียงใหม่ ลำปาง
ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑๑๕๐
โทรศัพท์ 0๕๒0๓0๓๔๗.๐๕๓๕๕๘๒๗๖
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๕๑๓๕๔๗00๐๕0๑

ใบสั่งจ้างเลขท่ี ^ ’..เ̂ ... . [ . . . ^
วันที่ ...“ ...kL.iilifti.
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ที่อยู่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท 0-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจเจริญ ได้เลนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซี่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการ
ตังต่อ'ใป,นี้

ลำด้น รายการ จำบวบ หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)

๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
พาหนะ(78.18.01.00 ) ช่อมบำรุงยานพาหนะและ 
ซนส่ง รถบรรทุกเทเลอร์ (ส่วนหาง) ยี่ห้อ Panus 
ตมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๔๗๘ ลำพูน จำนวน 
๑๘ รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคาแนบ 
ห้ายบี้  ̂ 1

๑ งาน ๑๐๑,๖๐๗.๒๐

๑๐๑,๖๐๗.๒๐

รวมเนิบเงิน ๘๔,๘๖๐.๐๐

ภาษีมูลค่าเพม ๖,๖๔๗.๒๐

(หนึ่งแสนหนึ่งพับหกร้อยเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) รวมเนินเงินทั้งสิ้น ๑๐®,๖๐๗.๒๐

กา!สั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไป่บี้
ร). กำหนดส่งมอบภายใน ๕๕ วับ นับถัดจานวันที่ผ้รัน?'ษได้รับใบสั่งจ้าง" ๑ ฅเ BB: WWC
๒, ครบกำหนดส่งมอบวันท.ี............ ...... ........ ......................................
o r  สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ร£ ระยะเวลารับประกัน -
c£ สงวนสิทธึ๋ค่าปรับกรณีส,งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเนิบรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

แต่ต้องไมตากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖  ส่วนรวขการสงวนสิทธี้ที่จะไม่รับมอบล้าปรากฎว่าสินค้านั้บมีลักษณะไมต่รงตามรายการที่ระบุไว้ใบใบสั่งจ้าง กรณีบี้ 

ผูร้ับจ้างจะต้องตำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ 
0๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางาบทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหบี่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงาบแต่บางส่วนทึ๋!ด้รับ 

อนุญาตเนินหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เนินเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ 
ตัวแทบหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงาบแต่บางส่วนโดยฝ่าบนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระ 
ค่าปรับใหแ้กผ่ ู้ว่าจ้างเนินจำนวนเงินใบอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งบี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



๒

๘. การประเมินผลการปฎิบ้ติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารกนำผลการปฎิบ้ติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 
เพื่อนำมาประเมินผลการปฎิบ้ติงานของผู้ประกอบการ 
หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตม'ป๋ให้เบีบไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมิผลตามกฎหมาย 
๒.ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่ใครงการ ๖๕:๐๔๗๐๒๗๖๐๐ จ้างซ่อมบำรุงยาบพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทเลอร์ (ส่วน 

หาง) ยี่ห้อ Panus หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๔๗๙ ลำพูน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเอพาะเจาะจง

ลงขึ๋อ

วันท่ี

วันที่

ลงซ๋ึอ

^  V V V.....................?....พ...................................ผู้สังจ้าง
( นายวิขัย บุญอุดมพร )

รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบ้ติราขการแทน

บายกอ:3ค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

- 3 พ.ค. 2565



ใบสั่งจ้าง
องฅการษ!หารสำน จังหว้ดสำ13น

ผู้รับจ้าง บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๔๙7๓ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน
ดำบลเหมีองง่า อำเภอเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน £๑ ๐ ๐ ๐
โทรศัพท์ ๐๕๓๐๘๓๗๗๗
เลขประจำตัวผู้เสิยภาษั ๐๕๐๕๕๔๗๐๐๔๓๔๐

ใบสั่งจ้างเลขที่ . ^ .? * .:i ท ี่. ^ /z  1JM **
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ที่อยู่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรศัพท 0-๕๓๕๘-๗๒๖๐

ตามที่ บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซี่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตาม
รายการดังต่อไปนี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)
<91 บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

พาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมบำรุงยาบพาหนะและ
'ขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Toyota หมายเลข
ทะเบียน บพ - ๑๙๘๖ ลำพูน จำนวน ๑๔
ร่ายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคาแบบท้ายนี้

๑ งาบ ๒๐,๙๖๐.๒๓

๒๐,๙๖๐.๒๓

รวมเป็นเงิน ๑๘,๕๘๘.๐๐

ภาษมีูลค่าเพม ๑,๓๗๑.๒๓

(ศองหมื่นเถ้าร้อยหกลิบบาทยี่สิบสามสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๙๖๐.๒๓

ก!รสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
G I. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวับที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง 
\ร . ครบกำหนดส่งมอบวับที่ ... .............- . .๘ .. .ท i l .  b M ............
0. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
1. สงวนลิทธี้ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.๑๐ ของราคางานจ้าง 

แต่ต้องไมตากว่าวันละ ๑ ๐ ๐ .๐ 0 บาท
ร. ส่วนราชการสงวนสิทซิ้ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฎวำสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องดามใบสั่งจ้างทุกประการ 
d  การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางาบทั้งหมดหริอแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแด,การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับ 

อนุญาตเป็นหนังสิอจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงาบแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม,เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดใบความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ 
ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่า■ ผินความใบวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องขำระ 
ค่าปรับให้แก,ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินใบอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาบ ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ไม่ดัดสิทธิผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิกสัญญา


