
 

ผูขาย/ผูรับจาง  นายสุรเดช ทองฤทธิ์

ท่ีอยู   เลขท่ี ๑๖๙ หมู ๔
 

ตําบลดอนกํายาน อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

โทรศัพท   -

เลขประจําตัวผูเสียภาษี   ๑๗๒๙๙๐๐๒๑๖๙๘๑

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

ช่ือบัญชี   ........................

ธนาคาร   ........................

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจางเลขที่  ๓๑๖/๒๕๖๑

วันที่  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

สวนราชการ  องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี

ที่อยู  ๑๓๖ ถ.ประชาธิปไตย ตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมือง

สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โทรศัพท  ๐๓๕-๕๒๕๙๒๓

 

 ขอ้มลูสญัญาหรอืขอ้ตกลง

 
       

ใบส่ังซื้อ/ส่ังจาง

 

 
                      ตามท่ี นายสุรเดช ทองฤทธิ ์ไดเสนอราคา ไวตอ องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงไดรับราคาและตกลงซ้ือ/จาง ตาม

รายการดังตอไปนี้

 

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 30 มกราคม 2561
 สมปอง ศิริภัสสร - เจาหนาที่พัสดุ
 องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี
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ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
ราคาตอหนวย

 
(บาท)

จํานวนเงิน
 

(บาท)

๑ จางเหมาเชาเต็นท จางเหมาเชาเกาอี้ จางเหมาเชา

เครื่องไฟขยายเสียง และจางทําสนามแขงขัน

โครงการแขงขันฟุตบอลอาวุโส ซีเนียรลีก
 

จังหวัดสุพรรณบุรีปที่ ๑๑ ประจําป ๒๕๖๑
 

(ฤดูกาลที่ ๑)  ระหวางวันท่ี  ๒๐ , ๒๑ , ๒๗ ,
 

๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียน
 

บานทาเสด็จ ตําบลสระแกว อําเภอเมือง
 

       จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย
 

 ๑. จางเหมาเชาเต็นท เปนทรงโคงสีขาว
 

ขนาด ๕ x ๑๒ เมตร สูง ๒.๕ เมตร 
 

 ๒. จางเหมาเชาเกาอี้ เปนเกาอี้พลาสติก
 

 ๓. จางเหมาเชาเครื่องไฟขยายเสียง เปนเครื่อง

เสียงขนาดไมนอยกวา ๑,๕๐๐ วัตต ลําโพง ๓ คู

ไมโครโฟน ๒ ตัว
 

 ๔. จางทําสนามแขงขัน ประกอบดวย
 

 - ตัดหญาสนามฟุตบอล ขนาดกวาง ๘๐ เมตร
 

ความยาว ๑๒๕ เมตร โดยปรับเกล่ียพ้ืนท่ีใหเรียบ

เก็บเศษอิฐ เศษไม และวัสดุตางๆ ท่ีกอใหเกิด

อันตรายแกผูแขงขัน
 

 - ตีเสนสนามฟุตบอล ขนาดความกวาง ๘๐ เมตร

โดยโรยปูนขาวทําเครื่องหมายในสนาม ประกอบ

ดวย เสนขาง เสนประตู เสนแบงเขตแดนจุด

กึ่งกลางสนาม เขตประตู เขตโทษติดเสาธง ๔ มุม

ติดตาขายประตู ๒ ดาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔ หลัง/๔ วัน
 
 

๕๐ ตัว/๔ วัน
 

๑ ชุด/๔ วัน
 
 

 

๑ สนาม

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๐๐
 
 

๕
 

๒,๕๐๐
 
 

 

๕,๐๐๐

 

 

 

 

 

 

 

 

๘,๐๐๐.๐๐
 
 

๑,๐๐๐.๐๐
 

๑๐,๐๐๐.๐๐
 
 

 

๕,๐๐๐.๐๐

๒๔,๐๐๐.๐๐

  รวมเปนเงิน ๒๔,๐๐๐.๐๐

  ภาษีมูลคาเพิ่ม ๐
(สองหมื่นสี่พันบาทถวน) รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๐.๐๐

 
 
การซื้อ/ส่ังจาง อยูภายใตเงื่อนไขตอไปนี้

๑.  กําหนดสงมอบภายใน ๓๐  วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางไดรับใบส่ังซื้อ

๒.  ครบกําหนดสงมอบวันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๑

๓.  สถานท่ีสงมอบ  องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี -

๔.  ระยะเวลารับประกัน  -

๕.  สงวนสิทธิ์คาปรับกรณีสงมอบเกินกําหนด โดยคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๑  ของราคาสิ่งของ
 

  ท่ียังไมไดรับมอบแตจะตองไมตํ่ากวาวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท

๖.  สวนราชการสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับมอบถาปรากฏวาสินคานั้นมีลักษณะไมตรงตามรายการที่ระบุไวในใบสั่งซ้ือ กรณีนี้
 

  ผูรับจางจะตองดําเนินการเปล่ียนใหมใหถูกตองตามใบส่ังซื้อทุกประการ

๗.  ผูกรณีงานจาง ผูจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนที่ไดรับ

อนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว การที่ผูวาจางไดอนุญาตใหจางชวงงานแตบางสวนดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับ

ผิดหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี้ และผูรับจางจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง หรือของตัวแทนหรือ

ลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหน่ึง ผูรับจางตองชําระคาปรับใหแกผูวา

จางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานท่ีจางชวงตามสัญญา ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา  

๘.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ หนวยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาหรือขอตกลงของคูสัญญา

เพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
 

  

     หมายเหตุ :

                    ๑. การติดอากรแสตมปใหเปนไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากตองการใหใบสั่งซ้ือมีผลตามกฎหมาย
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ลงชื่อ..............................................................ผูสั่งซื้อ/สั่งจาง

  ( นายสมคิด ปทุมสูต ิ)  

 

รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ปฎิบัติราชการแทนนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี

 

วันที๒่๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  

ลงชื่อ..............................................................ผูรับใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง

  (นายสุรเดช ทองฤทธิ)์  

  เจาของกิจการ  

วันที๒่๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  

                    ๒.ใบสั่งซื้อส่ังจางนี้อางอิงตามเลขที่โครงการ ๖๐๑๒๗๓๘๒๑๕๖ จางเหมาเชาเต็นท จางเหมาเชาเกาอี้ จางเหมาเชาเคร่ืองไฟขยาย

เสียง และจางทําสนามแขงขันฟุตบอล โครงการแขงขันฟุตบอลอาวุโส ซีเนียรลีก จังหวัดสุพรรณบุรี ปที่ ๑๑ ประจําป ๒๕๖๑ (ฤดูกาลที่ ๑) โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง ตามประกาศ องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

 
 

เลขท่ีโครงการ 60127382156

เลขคุมสัญญา   610114007183

 

ออก

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