
ผู้ขาย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วิส
ทีอยู่ เลขที ๕๒/๖ ซอย๕ ทบนสนามกีฬา
ตำบลในเมือง อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑0๐๐
โทรตัพท์ ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔
เลขประจำตัวผู้เสิยภาษี ๑๕๐๐๒๐๐๑๓๒๕๒๔

ใบส่ังซ้ือเลขที >๕
ว ับ ท ี L f l  พ เ พ
ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทีอยู่ ๑๒๕ หมู่ที ๑๕ ตำบลป่าสัก อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน
โทรสัพท์ ๐-๕๓๕(*-.๗๒๖๐

ตามที ร้าน เอเด ออโต้พาร์ทแอบด์เซอร์วิส โต้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ีงไต้รับราคาและตกลงซ้ือ 
ตามรายการตังต่อไปนี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

จำนวนเงิน 
(บาท)

๑ ชุดก่อสร้าง(60.14.13.02 )วัสดุก่อสร้าง ลำหรับ 
[ครงการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาบ่อบาดาลไน 
เขตพบทีบ้านแม่อาว หมู่ที ๓ ตำบลนครเจดีย์ 
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รายละเอียดตาม ใบ 
เสนอราคาทีแบบ

๑ โครงการ ๑๐,๙๐๐.๐๐

๑๐,๙๐๐.๐๐

(หน่ึงหม่ืนเถ้าร้อยบาทถ้วน)

รวมเบ้บเงิน (5) o , (ร) c£<D. เ£3

ภาษมูลค่าเพม ๗๑๓.๐๘

รวมเบ้บเงินท้ังส้ิน ๑๐,๙๐๐.๐๐

การซ้ือ อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใน๑๕ วันทำการบ'บถัดจากวับทีผู้ขายไต้รับโบสั่งซื้อ
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที ....... .......................................................
๓. สทานทีส่งมอบ บ้านแม่อาว หมู่ที ๓ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธ่ํค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเบ้นรายวับใบอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสั่งของ 

ทียังไม่ไต้รับมอบ
๖. ส่วนราขการสงวนสิทธ๋ึทีจะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้านี้นมืลักษณะไม่ตรงตามรายการทีระบุไว้ในใบส่ังซ้ือ กรณีนี้ 

ผู้ขายจะต้องตำเนินการเปสั่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฏิ■ บดงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฎิปติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา 

เฟ้อนำมาประเมินผลการปฎิบ้ติงานของผู้ประกอบการ



หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสตมป๋ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย 
๒.ใบสั่งซ้ือส่ังจ้างน้ีอ้างอิงตามเลขทีโครงการ ๖<£๐๘๗๐๖๔๑๑๗ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง สำหรับโครงการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาบ่อ 

บาดาล ใบเขตพึ๋'นทีบ้านแม่อาว หมูที ๓ ตำบลนครเจดิย อำเภอป่าซาง จังหวัดสำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงข่ือ ผู้ส่ังซ้ือ
( นายวิชัย บุญอุดมพร )

(นางสาวเอีย่มคริ ิ สรุยิะ)

เลขทีโ่ครงการ ๖<£๐๘๗๐๖๙๑๑๗ 
เลขคมุสญญา ๖<£๐๘®๔๑๐๔<£<£๒

ลงข่ือ ..................... เ ^ ท า ^ ...................

(นางสาวสขุาคา เรอืนกองเงนิ)
.พยาน
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iMm SV6 ร#8 ร รนนcruiynm  ศํใบ6ในii» i  »นท#ก่3*งรํ1ชุน พ ัห ?R8 Vพูน <1000

โทร. W33133834 E-mail Amicharti7ThaiThal@hotmai!.com
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เรชน /Attention: ชอทขอ่คูกftา องศการบริหารลํวนรังหวัดลำพูน

125 หพู่ท่ี 15 ตำบลป้ารัก อำ๓อเมือง รังหวัดลำพูน 51000
เ##ท ี่/ No. : 65-69
วบั * Date ะ 0 3 ส.ก. 25?
TEL. ะ 093-3033834

ชอเลนอราคานร ะพ®,นไ*ลำ'หรบพ่านรังน้ี
We are please to submit you the following described here เท at price, items and terms stated :

จำค้บที

ITEM

รารการ 

DESCRIPTION

จำนวน

Quantify

หน่วอ
Unit

ราคา
Price

จำนวนเงิน 
Amount

บนโทไนท T นาค 25 กิโทกรัม 
ชุ]นรี!มนท์ รนาค 40 กิโทกรัม

10

10

ถุง
ถุง

940

150

9.400.00

1.500.00

รงท ีอ. ไ / ^
นพร .ผ ิรอ

ลงท รี. 
(.

ลงทีอ. 
(.

te f /p j >3โ£033ร 54
'jirw nn  อขlis t"  สุ' เพ

.ส์5ทโโป้..... 
ไ*า เรอไ•ร^วเขา*าเ,รอินกองเไน

..พยาน

รวม 10,186.92
Vat7% 713.08

รวมท้ํงลน 10,900.00
T #rh^นคแ♦ ะน#นพทร*#,นท*•น#ราคา

ราคาทีเลนอ ะ
หมายเหสุ ราธการท่ี 1 - 2 เปีนรนคาผรด่ไมประเทศ

รา้ทเจท้ ร์บัรพา่ ‘ไะจํงนพ!m งคํง่ท'

ยู้เ•น#ราคา 
พ ูฟ่*....

เพ ท Bในทำไท!ค


