
ผู้ขาย ร้าน เอเค ออโต้พาm เอนด์เซอร์วิสk

ท่ีอยู่ เลขท่ี ๔๒/๖ ซอย๕ ถนนสนามกิ'พา

ตำบลในเมือ3 อำ๓ อเมืองลำพูน จังVIวัดลำพูน (ะ๑0๐๐

โทรศัพท์ ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔

เลขประจำตัวผู้เสียภา'ร ๑๔๐๐๒๐0๑๓๒๔๒๔

ใบส่ัง'ซ้ือ

ใบส่ังช้ือเลขท่ี โ?.

วันที่ ^

รงคการ บรหาร สวนจงหวคลาพูน

ส่วนราซการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ท่ีอยู่ ๑๒๔ หมู่ท่ี ๑๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด

ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐

ตามท่ี ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนค์เซอร์วิส ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ีงได้รับราคาและตกลงชื้อ 

ตามรายการดังต่อไป่บี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)

จำนวนเงิน 

(บาท)

บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยาบพาหนะและขนส่ง 

รถเกรดเดอร์ ย่ีห้อ CAT ๑๔๐K หมายเลขทะเบียน 

ดค - ๗๗^ลำพูน จำนวน ๒ รายการ รายละเอียด 

ตามใบเสนอราคาแนบท้ายบี้

๑ งาน ๗,๘๒๐.๐๐

๗.๘๒๐.๐๐

(เจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน ๗1๓๐๘.๔©

ภาษีมูลค่าเพ่ิม <ร1(9){ริ).

รวมเป็นเงินท้ังลิ้น ๗,๘๒๐.๐๐
_____

กางช้ือ อยู่ภายใต้เง๋ึอนไขต่อไปบ้ี

ร). กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดฺจากวันท่ีผ้รฺบจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งชื้อ

Vs. ครบกา,หนดส่งมอบ'วันท ...............7. ...โ...........................

รท. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

«๔. ระยะเวลารับประกัน -

<๔ สงวนสิทธิ้ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวับในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่ังของ 

ท่ียังไมใต้รับมอบ

๖. ส่วนราขการสงวนสิทธที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้าบี้นมืสักm เะไม,ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ไนใบส่ังช้ือ กรณีบี้ 

ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งชื้อทุกประการ

oil. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 

เฟ้อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการ



๖

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป๋ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัพฎากร หากต้องการให้ใบส่ังซ้ือมีผลตามกฎหมาย

๒.ใบส่ังซ้ือส่ังจ้างน้ีอ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖๔๐๘๗๒๔๑๔๓๒ ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถเกรดเดอร์ ย่ีห้อ CAT ๑๔๐K

หมายเลขทะเบียน ฅค - ๗๗๒ ลำพูน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธเฉพาะเจาะจง

ลงช่ือ ผู้ส่ังซ้ือ

( นายวิชัย บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปฏิบัติราซการแทบ

บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ว ันท ี่............S i l l . .....................

ลงช่ือ

(นายพิทักษ์ อ่อนน้อม)

พยาน

(จ่าลิบโทธิติพงศ์ มูลคำ)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๒๔๑๔๓๒ 

เลขคุมสกุ)ฌูา ๖๔๐๘๑๔๒๔๓๒๐๖



เจ*ที่ 52/6 *8ฮ 5 อนนรททนทีฬไ ค ํใบรในน!พ 8ไน»8»ร8«ไชุน พ ัท พ ัธ ์าช ุน  51000 

โทร. 0933033834 E-mail Anuchartl7ThaiThai@ hotmail.com

ร้าน เอ เค ออโฅ้พาร่ํฑแอนดเชอร้วิส

1รยีน /Attention: ท่ีอท่ีอยู่ลูกค้า องคการบรํหารส่วนจังหวัดลำพูน
125 หมู่ท่ี 15 ตำบลป้าจัก อำ๓อฟ้อง จังหวัดลำพูน 51000

แทเที่/ N o .: 65-69

วันท่ี Date: 1 I ส .ค . 25(5
T E L .: 093-3033834

■รอเลนอราคานละพึ่อน!ชรำหรบท่าพังนี้

We are please to submit you the following described here in at price, items and terms stated :

mailto:Anuchartl7ThaiThai@hotmail.com


ผ้ขาย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วิส

ท่ีอยู่ เลขท่ี ๕๒/๖ 'ซอย๕ ถนนสนามกิพT

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

โทรศัพท ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๕๐๐๒๐๐๑๓๒๕’©๔

ตามท่ี ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วิส ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงได้รับราคาและตกลงซ้ือ 

ตามรายการตังต่อไปนิ้

ลำคับ รายการ จำบวบ หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)

านวนเงิน 

(บาท)

๑ ชริการการบำร ุงรักษาและซ่อมแซม 

ผาหบะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ Toyota หมายเลขทะเบียน 

าค - ๙๕๓๗ ลำชุบ จำนวน ๖^•ายภาร ราย 

สะเอียดตามใบเสนอราคาแนบท้ายนี้

๑ งาน ๕,๙๖๙.๐๐

๕,๙๖๙.๐๐

(ห้าพันเก้าร้อยหกสิบลี่บาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน ๕,๕๗๓.๘๓

ภาษีมูลค่าเพ่ืม ๓๙๐.๑๗

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๖๔.๐๐

การซื้ออยู่ภายได้เงื่อนไขต่อไปนิ้

<๑. กำหนดส่งมอบภายใบ ๓๐ วัน นับถัดจากวับท่ีผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ

๒. ครบกำหนดส่งมอบวับที่..............^ . . . .........

OI สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

๔. ระยะเวลารับประกัน -

๕ สงวนสิทธึ๋ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาล่ีงฃอง 

ที่ยังไมใด้รับมอบ

บ. ส่วนราชการสงวนสิทธที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้าบั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ 

ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

«1 การประเมินผลการปฎินัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงาบของรัฐสามารถนำผลการปฏินัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพื่อนำมาประเมินผลการปฎินัติงาบของผู้ประกอบการ

ใบสั่งซื้อ
องคการบรหารสวนจงหวดลาหน

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี พ ? พ
1 J  « ฝ ส . ศ . ๆ อ ^ '
วับท ....................

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ท่ีอยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด

ลำพูน

โทรศัพท ๐-๕๓๕๘-๗๒๖๐



๒

หมายเหด :

๑. การติดอากรแสตมป๋ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังซ้ือมีผลตามกฎหมาย

๒.ใบส่ังซ้ือส่ังจ้างน้ีอ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖๕ .๐๘๗๒๔®๗๔๖ ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ Toyota

หมายเลขทะเบียน กค - ๔๔๓๗ ลำพูน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

J ( fZ s  Xลงชีอ................. ท'....!:.........................ผู้ลงซอ

( บายวิซัย บุญอุดมพร)

รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปฏิบัติราซการแทน

นายกองค ์ก^รบเห^วบ^^ลำพ ูน

ลงซ้ือ

(จ่าสิบโทธีติพงค์ มลคำ)

พยาน

1ลชที่'โครงการ ๖๔๐๘๗๒๔๑๗๔๖ 

นฐฃคุมเลณฌา ๖๔๐๘๑๔๒๘๓๗๔๘



เอ,*ท่ี 52/6 ฯ(อย 5 ถนนสนามกีพา ตำบสในเมือง อำเภอเมืองอำชุน ฬ ัหว ัดอำช ุน  51000 

โทร. 0933033834 E-m ail Anuchartl7ThaiThai@ hotm ail.com

ร้าน เอ เค ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วิส

เรอน /Attention: อยูล่กูคา้ องค์การบรหารส่วนจังหวัดลำพูน
125 หมู่ท่ี 15 ตำบลป่าสัก อำ๓อเมือง จังหวัดลำพูน 51000

เร ่ชท ิ/ No. ะ 65-67

วันท ึ๋ Date : 1 1 ส ื,ค, 256ร
TEL. ะ 093-3033834

ขอเสนอราคาน.ละเงื่อนไขสำหรับท่านดังนี้

We are please to submit you the following described here in at price, items and terns stated :

ราดา จำนวนพ น

Price Amount

250 1,750.00

250 250.00

50 50.00

1,885 1,885.00

942 942.00

1087 1,087.00

รวม 5,573.83

Vat7% 390.17

รวมทั้งสิน 5,964.00

ร่าอับทิ 

ITEM

ราอการ

DESCRIPTION

จำนวน

Quantity

หนวอ
Unit

1

2

3

4

5

6

นามันเครอง 10W30 

กรอนค,รอง

แหวนทองเหลือง ฌอร์ 17 

สายหานราวสัน (แท้)

ถูกรอกสายพาน 

โช้คดันลูกรอก 1

ทงซัอ.

I

ทงชือ 

ทงชือ.

'นายวิช'ช' บผอคมพร

7

1

1
1

1

1

สิตร 

ถูก 

อัน 

เสัน 

ตัว 

อัน

.พยาน

ซ ัด ก ำห น ด แ ระพ อ น ไช ก ารพ Iบ Lร ่น ด ราด า

ราคาท ี่เสนอ:

หมายเหตุ รายการที่ 1 ถง 6 เป็นสินค้าผลิตในประเทศ

ร้า'!"แจ้าริบรองว่า ฯ::ลง่มธบขององัเลา่วรา้งตน้ไดภ้ายในกำหนร! 

ผ ู้เร ่นอราคา.

ผ ้ร ่ง ่ส ัด .....

mailto:Anuchartl7ThaiThai@hotmail.com


4 องศ์การบริพารส่วนจัพว้คลำ•คู'พ

ผู้ขาย ร้านเอเคออโต้พาร์ทแอบด่เซอร์ว ิส/' 

ท่ีอย่ เลขท่ี ๕}ร /๖ ซอย£ ถนนสนามกีฬา

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๔๐๐๒๐๐๑๓๒๕๒๔

ใบสั่งซื้อ

ใบส่ังซอเลขท่ี ..v<2 

วันที่ ส ื:.0, 'อ^ร?

ส่วนราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ท่ีอยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด

ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ตามท่ี ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วิส ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ๋ึงได้รับราคาและตกลงซ้ือ 

ตามรายการตังต่อไปนิ้

ลำ ดิบ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)

จำนวนเงิน 

(บาท)

<ริ) บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

พาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

รถแบ็ค่โฮลลํ ยิห้อ Hyundai หมายเลขทะเบยบ 

ตค - ๔๒๑ ลำพน จำนวน ๑ รายการ รายละเอียด
S ' i

ตามใบเสนอราคาแนบท้ายนี้

๑ งาน ๑,๒๐๐.๐๐

๑,๒๐๐.๐๐

(หนี้งพันสองร้อยบาทถ้วน)

รวมเป่บเงิน {ริ),(ริ)1©(ริ).<แ0

ภาษีมูลค่าเพ่ืม ๗๘.๕๐

รวมเบ็เนเงินท้ังส้ิน ๑,๒๐๐.๐๐ 
------------—

ทา?ซ้ือ อยู่ภายใต้นอนไขต่อไปนิ้

<5) . กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ

งร. ครบกำหนดส่งมอบวันท ี่ ..................... ใ^.ป . .M k if .........................

«ก. สถานท่ีส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

<๔. ระยะเวลารับประกัน -

<๕ สงวนสิทสิ้ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเปีนรายวันใบอัตราร้อยละ 0.๒0 ของราคาส่ังของ 

ท่ียังไม่ได้รับมอบ

'๖. ส่วนราชการสงวนสิทธึ๋ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสีนค้านี้นมิลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้โนใบสั่งซื้อ กรณีนี้ 

ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ไห้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

<๗. การ’ประเมืนผลการ'ปฏิบัติงาน'ของผู้,ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา 

เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการ



หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตม'(M เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังซ้ือมีผลตามกฎหมาย

๒.ใบส่ังซ้ือส่ังจ้างบ้ีอ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖£๐๘๗๒๔๑๖๒๕ ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขบส่ง รถแบ็คโฮลล์ ย่ีห้อ Hyundai

หมายเลขทะเบียน ตค - ๔๒๑ ลำพูน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงซ้ือ  ............ .............................  ....ผู้ส่ังซ้ือ

( นายวิขัย บุญอุดมพร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปฏิบัติราขการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ขับ i ............

ลงซ้ือ

(จ่าสิบโทธีติพงค์ มลคำ)

พยาน

Lcftjvilflรงการ ๖๕๐๘๗๒๔๑๖๒๔ 

เฮ,ยคุมสฌณา ๖๕๐๘๑๔๒๘๓๔๒๕



ร้าน เอ เก ออโต้พาร์ฑแอนด์เซอร์วิส
law 52/6 จเรท 5 8นนสนไมทพโไ คํไบส่ในฒรง รไนไรเมรฬํไพูน ฉัไหวัคอํไพูน 51000
โทร. 0933933834 E-mail Anuchartl7ThaiThai@ hotmail.com

เรยํน /Attention: ชือ่ทีอ่ยูล่กูคา้ องค์การบรหารส่วนรังหวัดลำพูน
125 หมู่ท่ี 15 ตำบลป้ารัก อำ๓อฟ้อง รังหวัดลำพูน 51000

1«ชที่/ No. ะ 65-71

วันช ื่ Date : 1 1 ส .ค . 25
TEL. : 093-3033834

ซอนไนอราคาน{ไะพอน,1ขลำหรํนท่านพ้น

We are please to submit you the following described here in at price, items and terms stated :

in r u r  I

ITEM

ราอการ 

DESCRIPTION

จำนวน หน่วย
Quantity I Unit

ราคา

Price

ร ่านวนพ น

Amount

1 เสาขไรครอทิค R2-04 X 48 cm 1สัน 1,200 1.200-00

ช.

I ' น ร ์ย ว ช ย 'บ ^ อ ค ^ : [

ทงชอ........

( . . 'พ ร๒

ท ท ีอ .: ,Tei . irrr.y } ..........พยา'ม
นายวิหักษ ออนนอม

^ ___________พยท'ไ ท 'อ .....I. . . . . . . . ,.k C^
1 ไท?ฒใทm ไงก กา

รวม 1,121.50

Vat7% 78.50

รวมทํ้งริ้น 1,200.00
ท้าทเจ้าร้นร®งว่า า::ร(งม®บร®งเ จ้างพ้นใพ้ภาอในกำVUR

ราคาVl เสนอ :

นมายเ'พดุ รายการที่ 1 เปนลิ'นค้ามลิดไนประเทศ

ผู้เ*นอราคา AutX! Service

# 4 . ........^ : . . ^ ™ ? . “ “ ..

mailto:Anuchartl7ThaiThai@hotmail.com


6งคการบริหารส่ว'พ^ห')คลำชุ^
ใบสั่งซื้อ

ผ้'จาย ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนด่เซอร์วิส1Z ZZZZทอยู่ เลขท ๕๒/๖ ซอย๕ ถนนสนามกิฬา

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๙๓๓๐๓๓๘๓๔

เลขประจำตัวผู้เลียภาษี ๑๕๐๐๖๐๐๑๓๒๕๒๔

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

วับท่ี ®

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ท่ีอยู่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด

ลำพูน

โทรศัพท์ ©-๕๓๕๙-๗๒๖๐

\iopA/

ตามท่ี ร้าน เอเค ออ'โต้'พาร์ทแอนค์เซอร์วิส ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงได้รับราคาและตกลงซ้ือ 

ตามรายการตังต่อไปนี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)

จำนวนเงิน 

(บาท)

๑ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

สาหนะ(78.18.01.00 ) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

รถแปคโฮลล์ร'ห้อ Komatsu หมายเลขทะเบียน 

อค - ๑๔๘ ล2พูน่ จำนวน ๑ รายการ รายละเอียด 

รทมใบเสนอราคาแนบท้ายนี้

๑ งาน ๕..๖๔๐.๐๐

๕,๖๔๐.๐๐

(ห้าพันหกร้อยลี่ลิบบาทถ้วน)

รวมเบ็เนเงิน ๕,๒๗®.๐๓

ภาษีมูลค่าเพม ๓๖๘.๙๗

รวมเบีนเงินทั้งสิ้น ๕,๖๔๐.๐๐

การซ้ือ อยู่ภาย'โด้เงอน,โขต่อ'ไป,นี้

<5;. กำหนดส่งมอบภายไน ๓๐ วัน นับถัดจากวับที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบส่ังซ้ือ

\ร ครบกำหนดส่งมอบวับที่ ....  ..............................................

«เ สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

๔. ระยะเวลารับประกัน -

๕ สงวนลีทธิ้ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเบ็๒ รายวับใบอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่ังของ 

ท่ียังไมใด้รับมอบ

ร. ส่วนราชการสงวนลีทธี้ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้าบั้นมิลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ 

ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ไห้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

๘ การประเมินผลการปฎินัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฎิบ้ตังาบแล้วเสร็จตามสัญญาหริอข้อตกลงของคู่สัญญา 

เที่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ



หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป็ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั'ษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังเอมีผลตามกฎหมาย

๒.ใบส่ังเอ ส่ังจ้างน้ิอ้างรงตามเลขท่ีโครงการ ๖๕0๘๗๒๔๑๖๘๕ เอวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถแบ็คโฮลล์ ย่ีห้อ Komatsu

หมายเลขทะเบียน ตค - ๑๔๘ ลำพูน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงข่ือ ผู้ส่ังเอ
( นายวิขัย บุญอุดมพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปฏิบัติราขการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ว ับ ท ี่......... .๑..:ฝ.. M r  J M ........ ...

(จ่าสิบโทธีติพงศ์ มูลคำ)

เร1ยที่'โครงการ ๖๕๐๘๗'©๔๑๖๘๕ 

เธ1ยคุมสัญญา ๖๕๐๘๑๔๒๙๓๕๕๔



ร้าน เอ เก ออโฅ้พาร์ฑแอนด์เซอร์วิส
เรๆเท่ี 52/6 ฯ(รท 5 Quutnm inm  ค่ใบaในเมรง ร ่น flamรงthพูน จังหวัดรำพูน 51000

โทร. 0933033834 E-mail Anuchartl7ThaiThai@hotmaH.com

เรอน /Attention: ขอท'อยู่ลกูคา้ องค์การบ่ร้หารส่วนจังหวัดลำพูน
125 หม่ท่ี 15 ตำบลป้าลํ'ก อำ๓อเมือง จังหวัดลำพูน 51000

IlfiT!ท่ี/ No. ะ 65-68

วันที่ Date ะ 1 1 ส .ค . 25

TEL. ะ 093-3033834

!ๆ®เลน®ราคานละเงึ่®นใฃลำพ้บท่านดังนี้

We are please to submit you the following described here in at price, items and terms stated

รำ film

ITEM

รา®การ 

DESCRIPTION

ร่านวน I หน่วย I ราคา

Quantity I Unit I Price

จานวนพน

Amount

1 ใทขไรดรอลิค R4-12 X 206 cm เค้น 5,640 5,640.00

พ t n m โ ๓ f iu i iV “  ■"ไ

โ พ ^

“ " " I ™ ™ ™ * : : : : " 0"

รวม 5.271.03

Vat7% 368.97

รู้'®กำหนดน®ะพ่ิ®นไาเทารา]®โบแน®ราคา

ราคาท่ีเลน® :

Vมายเหตุ รายการที่ า เปีนรนค้าผลิตในประเทศ

รา้ทเจ้า?บพพำ ๆะร่งม®บารงด-:
Au to  P

«1*น«ราคา.....!®!

5,640.00

กงค้นไค้ภาอในกำนนดrvice 
3834.....

ผู้’•ง?®.

mailto:Anuchartl7ThaiThai@hotmaH.com

