
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเหมืองลี้ อำ๓ อลี้ จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีโครงการซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับ 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเหมืองลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ออกปฏิบัติงานตั้งแต่วับที่ ๙ 
กันยายน ๒๕๖๔ - วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๔๖๔ รวมระยะเวลา ๗ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ลำพูนปีโตรเลืยม จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 
๑๖๓,๖๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี d  กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายวิชัย บุญอุดมพร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



บันทึกตกลงซื้อขาย
เลขที่ d o  / ๒๕๖๔

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
วันท่ี ( เ/ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายวิชัย บุญอุดมพร 
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘มกราคม๒๕๖๔ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขึ้อ” 
ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ลำพูน ปิโตรเลียม จำกัด ลำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘/๑ หมู่ที ่ ๔ ตำบลหนองหนาม อำเภอ 
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย นายวรรธนภณ จูฑะพุทธิ กรรมการผู้จัดการ ผู้มือำนาจผูกพันปรากฏตาม 
หนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์ ลงวันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึง 
ต่อไปน้ีเรียกว่า “ผ ู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ทำการตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ขึ้อได้ตกลงซื้อและผู้ขายได้ตกลงขายวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเหมืองลี้ อำ๓ อลี้ จ ังหวัดลำพูน ออกปฏิบัติงาบตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน 
๒๕๖๔ - วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ตามใบสั่งจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูนสั่งจ่าย ดังต่อไปน้ี

๑.๑ นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว ร๗ จำนวน ๔,๘๘๐ ลิตร ในวงเงินไม่เกิน ๑๕๑,๒๘๐.- บาท 
๑.๒ จารบี NLGIfe ๑๕L (๑๕ ลิตร) จำนวน ๒ ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐.-บาท 
๑.๓ น้ํามันไฮโดรลิก ๖๘ ๑๘1 ( ๑๘ ลิตร ) จำนวน ๒ ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๓,๖๐๐.-บาท 
๑.๔ นํ้ามันเครื่อง เบอร์ ๔๐ จำนวน ๒ แกลลอน ในวงเงินไม่เกิน ๑,๑๔๐.- บาท 
๑.๕ นี้ามันเบรก DOT ๓ (๐.๕๐ ลิตร) จำนวน ๓ กระป๋อง ในวงเงินไม่เกิน ๒,๔๐๐.- บาท 
๑.๖ นํ้ากส่ัน จำนวน ๑๒ ขวด ในวงเงินไม'เกิน ๑๘๐.- บาท 

รวม ๖ รายการในวงเงินไม,เกิน ๑๖๓,๖๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
ข้อ ๒. ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายได้ตามกำหนดไวิในข้อ ๑. มีคุณภาพไม่ตรกว่าที่กำหนดไว้ตาม 

มาตรฐานและในกรณีที่เป็นการซื้อของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจทดลอง 
แล้วต้องมีคุณภาพไม่ตรกว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข ้อ ๓. ผู้ขายตกลงส่งมอบสิ่งของตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ .ให้แก่ผู้ซื้อ ณ สถานีบริการนํ้ามัน 
เซื้อเพลิง บริษัท ลำพูน ปิโตรเลียม จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘ /๑ หมู่ที ่ ๔ ตำบลหนองหนาม อำเภอ 
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ส่งมอบทุกครั้งที่มีการสั่งจ่ายตามลายมือซื่อของผู้มีอำนาจสั่งจ่ายนํ้ามัน

ข้อ ๔. ถ้าปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑. ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบ 
สิ่งของนั้น ในกรณีเซ่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุด หรือต้องการแกไขให้ถูกต้องตาม 
ข้อตกลง โดยผู้ซื้อไม่ต้องซดใข้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน

(ลงซื่อ). .. ผ้ซ้ือ
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายวรรธนภณ จู'ทะพุทธิ)

(ลงขื่อ)...I t - '  j ..... .... พยาน (ลงขื่อ)..................... . ^ ? โร....................พยาน
( นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ ) (นางสาวสุขาดา เรือนกองเงิน)



-๒-

ข้อ ๕. ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหน่ึงข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย 
แก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายยอมรับผิดและยินยอมซดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงให้แก่ 
ผู้ซ้ือโดยส้ินเซิง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวันท่ี 
ได้รับแจ้งเป็นวันเริ่มด้น

ข้อ ๖. การจ่ายเงินค่านํ้ามันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น จะจ่ายตามใบแจ้งหนี้ของบริษัท ลำพูน ปิโตรเลียม 
จำกัด ในแต่ละครั้งที่มีการแจ้งหนี้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๖๓,๖๐๐.- บาท 
(หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

โดยละเอียดตลอดและเข้าใจความหมายในบันทึกฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น 
หลักฐานต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

บันทึกฉบับนี้ทำฃ้ีบเป็นสองฉบับ มืช้อความเป็นอย่างเดียวกัน ผ้ซื้อและผ้ฃาย ได้อ่านข้อความ

ผู้ซ้ือ

(ลงซ่ือ)


