องค์การบ!หารส่วนจงหว้คส่าไ3น

ใบสั่งซื้อ
โบสั่งซื้อเลขที
ท่ี่ ^

ผู้ขาย ร้าบ เอ1ค ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วิส
ที่อยู่

เลขที่ ๕๒/๖ ซอย๕ ถนนสนามกีฬา

วับที่ .

? .]

๙ ส ื. ค . เ9ฟ้)£

ตำบลในเมือง อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

ส่วนราซการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน

โทรศ้พท ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๙

ที่อยู่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด

เลขประจำตัวผู้เสิยภาษ ๑๙๐๐๒๐๐๑๓๒๕๒๔

ลำพูน
โทรตัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ดามที่ ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทaอนด์เซอร์วิส ไต้เสนอราคา ไว้ตอ
่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งไต้รับราคาและตกลงซื้อ
ตามรายการตังต่อไปนี้

ลำดับ
๑

รายการ
บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

ราดาต่อหน่วย
(บาท)

หน่วย
6)

งาน

จำนวนเงิน
(บาท)

๑๓,๕๘๒.๐๐

ผาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขบส่ง
รถแบ็คโฮลล์ ยี่ห้อ Komatsu หมายเลขทะเบียน

๑๓,๕๘๒.๐๐

ตด - ๑๔๘ สั)พูน จำนวน ๒ รายการ รายละเอียด
ร'ทมใบเสนอราคาแนบท้ายนี้

(หนึ่งหมี่บสามพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน

๑๒,๖๙๓.๔๖

ภาษมูลค่าเที่ม

C&&C&.(§1fi!

รวมเป็นเงินทั้งสิบ

๑๓,๕๘๒.๐๐

ลารซื้อ อยู่ภายไต้เงื่อนไขต่อไปนี้
ท. กำหนดส่งมอบภายไน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างไต้รับผู้ขายไต้รับใบสั่งซื้อ
•
I
%, J
.. (ร} (ไ H เ2(รั๋;3รื
๖. ครบกำหนดส่
งมอบวับทิ ................. * L Jน,*.,....“ ..■1“ .......
(ท. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๙. ระยะเวลารับ ประถัน ๕. สงวนสิทธํ่ค่า'ปรับกรณีส่งมอบเกีบกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวับในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิงของ
ที่ยังไมใต้รับมอบ
๖. ส่วนราซการสงวนสิทธที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านี้นมิลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ไนใบสั่งซื้อ กรณีนี้
ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนไหมให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
(ฟ. การประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา
เพึ๋อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมาย!.หพะ

๑. การติดอากรแสตมไ]ไห้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้!.บสั่งซื้อมผลดามกฎหมาย
๒.ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๐๒๗๔๐๙ ซื้อวัสดุยาบพาหนะและขนส่ง รถแนีคโฮลลํ ยี่ห้อ Komatsu
หมายเลขทะเนียน ตค - ๑๔๘ ลำพูน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ป

ลงขื่อ.

ี1^ . . . . ..... ..... พ ุ่ง * 0

( นายวิชัย บุญ อุดมพร)
รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฎินีติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

วันท .ี่ ...........

ะ

ลงขื่อ

พยาน
(จ่าสิบโทธีตพ
ิ งศ์ มลคำ)

นลขที่โครงการ ๖๕๐๘๗๐๒๗๔๐๙
เรขคุมสัญญา ๖๕๐๘๑๔๑๔๐๔๐๔

ร้าน เอ เค อ©โด้พาร์ฑแอนด์เซอร์วิส
เท,*ที่ 52/6 'ซอธ 5 ถนนทนาม?m i ฟ้านทในน่(5า๓«ป็อ งรำชุน $งห วัา ท ุน , 51000

โท,ร. 0933033834 E-mail Anuchartl7ThaiThai@hotiitail.com

พฮน /Attention: ที่พี๋*ชุ่ชุกอ้า ลงอ้การบ่™ารรํวพังหรัสรำชุน

เ• พ / No. ะ 65-65

125 หมู่ที่ 15 ตำบลป้ารํก รำ๓ อฟ้อง ท่งหว*รำชุน 51000

รัน ที่ Date :

“ 5 ส ื. fl. 25( 5

TEL. ะ 093-3033834
รอเล,เพราคานระพอนใรรำหรัน ท่า พัง นี้
We are please to submit you the following described here in at price, Items and terms stated:

ท่าค้น์ที่

rm rro

ท่าน’วน

หน่วfl

ราคา

ท่า นวนพน

ITEM

DESCRIPTION

Quantity

Unit

Price

Amount

1

สาอไ8«1»»« R4-12 X 115 cm

1

เสัน

3.512

3412.00

2

นํ้าป้'นไฮครอลท ฒอร์ 68

5

ทัง

2,014

10.070.00

1

น ี้ๆ ย วิช ย '"^ ค ม ่พ ๊ร "

1'

ทงชอ

..ผู้ราย

55..............................................

ทงชิ0

(

...........พพาน

นายห่หิกษ ออนนอน

ลเชึย ...... I

^

........ H«IV

าาสิบ ไหธคพงนี้^ นี้น ี้า
ราม

Vat7%
รามทํ๋งํ้สิน

พอน11ซกฺว-จ๔๒^นอวาคาพ•อเ.หชุ ราฃการที่ 1 ถง 2

ฟ ็น เ๒ รำผลิค่ใ.นประ!.หค

888.54
13,582.00

1าพ1$า5บร*งว่า ระ*{พ*!nreงคง่ทIุ ท่วihaKuISm ยไนทาหนค

ผูเ้ .อนอราคา

รา*■ก่น์ลนอ :

12.693.46

ผูอ
้ งซอ___

