
 

ผูขาย/ผูรับจาง  รานนํากมลพานิชย

ท่ีอยู   เลขที่ ๔๑/๔๙ ถนนหลวงทรงพล
 

ตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

โทรศัพท   ๐๘๙๒๕๔๑๕๕๕

เลขประจําตัวผูเสียภาษี   ๓๗๕๐๓๐๐๑๓๓๙๕๑

เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร    ........................

ช่ือบัญชี   ........................

ธนาคาร   ........................

ใบสั่งซ้ือเลขที่  ๑๔๕/๒๕๖๑

วันที่  ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

สวนราชการ  องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี

ที่อยู  ๑๓๖ ถ.ประชาธิปไตย ตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมือง

สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โทรศัพท  ๐๓๕-๕๒๕๙๒๓

 

 ขอ้มลูสญัญาหรอืขอ้ตกลง

 
       

ใบส่ังซื้อ/ส่ังจาง

 

 
                      ตามที่ รานนํากมลพานิชย ไดเสนอราคา ไวตอ องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงไดรับราคาและตกลงซ้ือ/จาง ตาม

รายการดังตอไปน้ี

 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
ราคาตอหนวย

 
(บาท)

จํานวนเงิน
 

(บาท)

๑ จัดซื้ออุปกรณกีฬา จัดซื้อถวยรางวัล และโลรางวัล

โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินลาน

อบจ.สุพรรณบุรี รุนอายุไมเกิน ๑๓ ป ปที่ ๔

ประจําป ๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี ๘ - ๑๗ และ
 

ในวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬา

โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา ๑ อําเภอดอนเจดีย
 

จังหวัดสุพรรณบุรี  ประกอบดวย
 

 ๑. ลูกฟุตบอล ยี่หอเมาสเทน หนังเย็บ
 

 ๒. ตาขายฟุตบอล
 

 ๓. จัดซื้อถวยรางวัล ดังนี้
 

 - ถวยรางวัลชนะเลิศ ขนาด ๔๕ เซนติเมตร
 

 - ถวยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
 

ขนาด ๓๘ เซนติเมตร
 

 - ถวยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
 

ขนาด ๓๑ เซนติเมตร
 

 - ถวยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ 
 

ขนาด ๒๕ เซนติเมตร
 

 ๔. โลรางวัลผูทําประตูสูงสุด เปนแกวเจียรนัย

พรอมสลักขอความ สูง ๒๗ เซนติเมตร ประกอบ

ขอความวา ผูทําประตูสูงสุด โครงการแขงขันกีฬา

ฟุตบอลเยาวชนเงินลาน อบจ.สุพรรณบุรี รุนอายุ

ไมเกิน ๑๓ ป ปที่ ๔ ประจําป ๒๕๖๑ ระหวาง
 

วันที่ ๘ - ๑๗ และในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา ๑

อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๐
 

  ๑
 

๑
 

๑
 

๑
 

๑
 

๑ 

ลูก
 

ชุด
 

ใบ
 

ใบ
 

ใบ
 

ใบ
 

ใบ

๑,๐๐๐.๐๐
 

๒,๘๐๐.๐๐
 

๑,๕๐๐.๐๐
 

๑,๒๐๐.๐๐
 

๘๐๐.๐๐
 

๖๐๐.๐๐
 

๓,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
 

๒,๘๐๐.๐๐
 

๑,๕๐๐.๐๐
 

๑,๒๐๐.๐๐
 

๘๐๐.๐๐
 

๖๐๐.๐๐
 

๓,๐๐๐.๐๐

  รวมเปนเงิน ๑๙,๙๐๐.๐๐

  ภาษีมูลคาเพิ่ม ๐

(หนึ่งหมื่นเกาพันเการอยบาทถวน) รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๙,๙๐๐.๐๐

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 19 กุมภาพันธ 2561
 สมปอง ศิริภัสสร - เจาหนาที่พัสดุ
 องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี
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ลงช่ือ ..............................................................ผูสั่งซื้อ/สั่งจาง

  ( นายสมคิด ปทุมสูต ิ)  

 

รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ปฎิบัติราชการแทนนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี

 

วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  

ลงช่ือ ..............................................................ผูรับใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง

  (นางสมมาตร พาตา)  

  เจาของกิจการ  

วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  

 
 
การซื้อ/ส่ังจาง อยูภายใตเงื่อนไขตอไปนี้

๑.  กําหนดสงมอบภายใน ๓  วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางไดรับใบส่ังซื้อ

๒.  ครบกําหนดสงมอบวันที่  ๘  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑

๓.  สถานที่สงมอบ  องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี -

๔.  ระยะเวลารับประกัน  -

๕.  สงวนสิทธิ์คาปรับกรณีสงมอบเกินกําหนด โดยคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๑  ของราคาสิ่งของ
 

  ท่ียังไมไดรับมอบแตจะตองไมตํ่ากวาวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท

๖.  สวนราชการสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับมอบถาปรากฏวาสินคานั้นมีลักษณะไมตรงตามรายการที่ระบุไวในใบสั่งซ้ือ กรณีนี้
 

  ผูรับจางจะตองดําเนินการเปล่ียนใหมใหถูกตองตามใบส่ังซื้อทุกประการ

๗.  ผูกรณีงานจาง ผูจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนที่ไดรับ

อนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว การที่ผูวาจางไดอนุญาตใหจางชวงงานแตบางสวนดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับ

ผิดหรือพันธะหนาที่ตามสัญญานี้ และผูรับจางจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง หรือของตัวแทนหรือ

ลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหน่ึง ผูรับจางตองชําระคาปรับใหแกผูวา

จางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานท่ีจางชวงตามสัญญา ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา  

๘.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ หนวยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาหรือขอตกลงของคูสัญญา

เพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
 

  

     หมายเหตุ :

                    ๑. การติดอากรแสตมปใหเปนไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากตองการใหใบสั่งซ้ือมีผลตามกฎหมาย

                    ๒.ใบส่ังซื้อส่ังจางนี้อางอิงตามเลขที่โครงการ ๖๑๐๑๗๔๒๑๙๙๔ ซ้ืออุปกรณกีฬา จัดซ้ือถวยรางวัลและจัดซ้ือโลรางวัล โครงการ

แขงขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินลาน อบจ.สุพรรณบุรี รุนอายุไมเกิน ๑๓ ป ปที่ ๔ ประจําป ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามประกาศ องคการ

บริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

 
 

เลขท่ีโครงการ 61017421994

เลขคุมสัญญา   610214043939

 

ออก

   สํานักมาตรฐานการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400
FPRO0240_1
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