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สถานที่ล ่งมอบ บริเวณทางเข้า ฝายแก้ม ลิง บ้านวังไอ หมูท ี่ ๗ ตำบลเวีย งยอง อำ๓ อเมิอ งลำพูน จัง หวัด ลำพูน

๙. ระยะเวลารับ ประกัน ๕. สงวนสิท ธี้ค ่าปรับ กรณีส ่ง มอบเกิน กำหนด โดยคิด ค่า ปรับ เป็น รายวัน ในอัต ราร้อ ยละ
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ของราคาสั่ง ของ

ที่ยังไมใด้รับมอบ
๖. ส่ว นราขการสงวนสิท ธํ่ท ี่จ ะไม่ร ับ มอบถ้าปรากฎว่าลิน ค้าบี้บ มิล ัก ษณะไม่ต รงตามรายการที่ร ะบุไ ว้ใบใบสั่ง ซื้อ กรณีน ี้
ผู้ข ายจะต้อ งดำเนิน การเปสั่ย นใหม่ให้ถ ูก ต้อ งดามใบสั่ง ซื้อ ทุก ประการ
๗. การประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านของผู้ป ระกอบการ หน่ว ยงานของรัฐ สามารถนำผลการปฏิบ ัต ิง านแล้ว เสริจ ตามสัญ ญาหรือ ข้อ ตกลงของคู่ส ัญ ญา
เทีอ นำมาประเมิน ผลการปฏิบ ้ต งานของผู้ป ระกอบการ
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บริเวณทางเข้า ฝายแก้ม ลิง บ้านวัง ไร หมูที่ ๗ ตำบลเวีย งยอง อำเภอฟ้อ งลำพูน จัง หวัด ลำพูน โดย'วี!)''จัดทำเอง สำหรับ ภารกิจ เตรีย มรับ เสด็จ สมเด็จ
พระเจ้า ลูก เธอ เจ้า ฟ้า พัช รกิต ิย าภา นเรบทิร าเทพยวดี กรมหลวงราชสาริฟ ้ส ิร ิพ ัช ร มหาวัช รราชธิด า โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง
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ปฏิบ ้ต ิร าชการแทน
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