วันที่ 5 กุมภาพันธ 2561
สมปอง ศิริภัสสร - เจาหนาที่พัสดุ
องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
Thai Government Procurement
ข้อมูลส ัญญาหรือข้อตกลง

ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง
ผูขาย/ผูรับจาง นายทุงเรือน เปชัยศรี
ที่อยู เลขที่ ๘๑ หมู ๑๐
ตําบลหนองสะเดา อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐
โทรศัพท เลขประจําตัวผูเสียภาษี ๓๗๒๑๐๐๐๐๐๗๑๑๐
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ........................
ชื่อบัญชี ........................
(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
ธนาคาร ........................

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ ๒๓๙/๒๕๖๑
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
สวนราชการ องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่อยู ๑๓๖ ถ.ประชาธิปไตย ตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท ๐๓๕-๕๒๕๙๒๓

ตามที่ นายทุงเรือน เปชัยศรี ไดเสนอราคา ไวตอ องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งไดรับราคาและตกลงซื้อ/จาง ตาม
รายการดังตอไปนี้
ลําดับ

รายการ

จํานวน

หนวย

ราคาตอหนวย
(บาท)

จํานวนเงิน
(บาท)

๑ จางทําพิธีเปด - ปด พรอมตกแตงสถานที่ โครงการ
แขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ อบจ.สุพรรณบุรี
อําเภอสามชุก ลานวัด ลานกีฬา ตานยาเสพติด
ประจําป ๒๕๖๑ พิธีเปดในวันที่ ๑๒ มกราคม
๒๕๖๑ และพิธีปดในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ
สนามกีฬาโรงเรียนวัดดอนไร ตําบลหนองสะเดา
อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย
จางทําพิธีเปด พรอมตกแตงสถานที่ โครงการ
แขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ อบจ.สุพรรณบุรี
อําเภอสามชุก ลานวัดลานกีฬา ตานยาเสพติด
ประจําป ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดดอนไร ต.หนองสะเดา
อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
ประกอบดวย
- ทิ้งผาแพรเปดปาย กวาง ๑๐ เซนติเมตร
ความยาว ๓๐ เซนติเมตร
- พลุกระดาษ ขนาด ๖๐ เซนติเมตร คละสี
- จัดสถานที่ ผูกผาเต็นทและเวที จัดประดับตกแตง
(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
บริเวณดวยไมดอกไมประดับ จัดพื้นที่เตรียมสถาน
ที่รับรองประธานในพิธี และแขก
ผูมีเกียรติที่มารวมงาน และชุดโตะรับแขก ๑ ชุด
และโพเดียม ๒ ตัว
จางทําพิธีปด พรอมตกแตงสถานที่ โครงการ
แขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ อบจ.สุพรรณบุรี
อําเภอสามชุก ลานวัดลานกีฬา ตานยาเสพติด
ประจําป ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑8 มกราคม ๒๕๖๑
ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดดอนไร ต.หนองสะเดา
อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ประกอบดวย
- ไพโร (เทคนิคไฟเย็น) คละสี มีขนาดเสนผา
ศูนยกลาง ๕ นิ้ว ตวามสูง ๑.๕ เมตร
- ลูกหนู มีเสนผาศูนยกลาง ๕.๕ เซนติเมตร
ความยาว ๑๒ เซนติเมตร
- พลุกระดาษ ขนาด ๖๐ เซนติเมตร คละสี
- คาเวทีฉลองแชมป

๑ ผืน

๒,๕๐๐

๒,๕๐๐.๐๐

๗ ลูก

๕๐๐
เหมาจาย

๓,๕๐๐.๐๐
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๕ ทอ

๖๘๐

๓,๔๐๐.๐๐

๒ ตัว
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๖ ลูก
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(สองหมื่นบาทถวน)
การซื้อ/สั่งจาง อยูภายใตเงื่อนไขตอไปนี้
๑. กําหนดสงมอบภายใน ๒๓ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางไดรับใบสั่งซื้อ
๒. ครบกําหนดสงมอบวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

๒๐,๐๐๐.๐๐

รวมเปนเงิน

๒๐,๐๐๐.๐๐

ภาษีมูลคาเพิ่ม

๐

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

๒๐,๐๐๐.๐๐

๓. สถานที่สงมอบ องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี ๔. ระยะเวลารับประกัน ๕. สงวนสิทธิ์คาปรับกรณีสงมอบเกินกําหนด โดยคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๑ ของราคาสิ่งของ
ที่ยังไมไดรับมอบแตจะตองไมตํ่ากวาวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. สวนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับมอบถาปรากฏวาสินคานั้นมีลักษณะไมตรงตามรายการที่ระบุไวในใบสั่งซื้อ กรณีนี้
ผูรับจางจะตองดําเนินการเปลี่ยนใหมใหถูกตองตามใบสั่งซื้อทุกประการ
๗. ผูกรณีงานจาง ผูจางจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนที่ไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว การที่ผูวาจางไดอนุญาตใหจางชวงงานแตบางสวนดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับ
ผิดหรือพันธะหนาที่ตามสัญญานี้ และผูรับจางจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง หรือของตัวแทนหรือ
ลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางตองชําระคาปรับใหแกผูวา
จางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานที่จางชวงตามสัญญา ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา
๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ หนวยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาหรือขอตกลงของคูสัญญา
เพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสตมปใหเปนไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากตองการใหใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒.ใบสั่งซื้อสั่งจางนี้อางอิงตามเลขที่โครงการ ๖๐๑๒๗๔๐๖๔๐๕ จางจางทําพิธีเปด - ปด พรอมตกแตงสถานที่ โครงการแขงขัน
กีฬาทองถิ่นสัมพันธ อบจ.สุพรรณบุรี อําเภอสามชุก ลานวัด ลานกีฬา ตานยาเสพติด ประจําป ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามประกาศ องคการ
(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
บริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
ลงชื่อ

..............................................................ผูสั่งซื้อ/สั่งจาง
( นายสมคิด ปทุมสูติ )
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ปฎิบัติราชการแทนนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
..............................................................ผูรับใบสั่งซื้อ/สั่งจาง
(นายทุงเรือน เปชัยศรี)
เจาของกิจการ
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

วันที่
ลงชื่อ

วันที่
เลขที่โครงการ 60127406405
เลขคุมสัญญา 601214311777
ออก
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