
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

สำหรับใช้กับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนา 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งนํ้าต่าง ๆ ในจังหวัดลำพูน 

ประจำงวดวันที่ ๑ ๖  กันยายน ๒๕๖๔ -  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีโครงการ ชื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับ 
เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
เส้นทางคมนาคม และแหล่งนํ้าต่าง  ๆในจังหวัดลำพูน ประจำงวดวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ -  ๓0 กันยายน ๒๕๖๔ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ.ซญาปิโตรเลียม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 
๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพื่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย 
อ่ืน  ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ^  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ขายวชิยั บญุอฺุดมพร)
รองบายกองค์การบริหารสว่นจงหวัด ปฏิบัติราชการนทน 

นายกองค์การบริหารสว่นจังหวดลำพูน



บันทึกตกลงซื้อขาย เลขท่ี Pus /  ๒๕๖๔

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันท่ี ง * ! เดือน กันยายน พ.ศ.๒๔๖๔

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิช ัย บุญอุดมพร 
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำลัง ท่ี 
๖๐/๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๔๖๔ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหน่ีงกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ.ซญาปิโตรเลียม 
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่๑๐๔ หมู่ท่ี ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย นายจักรี แข็งธัญกิจ 
หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจผูกพันปรากฏตามหนังสือรับรองของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันท่ี ๙ 
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๓ ซ่ีงต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหน่ึง ท้ังสองฝ่ายได้ทำการตกลงกันดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑. ผู้ซื้อได้ตกลงซื้อและผู้ขายได้ตกลงขายวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลำหรับใช้กับ 
เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
เส้นทางคมนาคม และแหล'งนํ้าต่าง  ๆในจังหวัดลำพูน ประจำงวดวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๔๖๔ -  ๓๐ กันยายน 
๒๔๖๔ ตามใบสั่งจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนสั่งจ่าย ดังต่อไปน้ี 

๑.๑ นามันดีเซล Brf 
๑.๒ นํ้ามันดีเซล 
๑.๓ นํ้ามันแก๊สโซออลล์ 
๑.๔ นํ้ามันหล่อลื่น นํ้ามันเกียร์ นํ้ามันเทึอง ฯลฯ 
ในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ข้อ ๒. ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายได้ตามกำหนดไว้ในข้อ ๑. มีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนด 
ไว้ตามมาตรฐานและในกรณีที่เป็นการซื้อของซี่งจะต้องมีการตรวจสอบทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจ 
ทดลองแล้วต้องมีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อ ๓. ผู้ขายตกลงส่งมอบสิ่งของตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑. ให้แก่ผู้ซื้อ ณ สถาปีบริการนํ้ามัน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ.ชญาปิโตรเลียม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๔ หมู่ท่ี ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน ส่งมอบทุกครั้งที่มีการสั่งจ่ายตามลายมือซื่อของผู้มือำนาจสั่งจ่ายนี้ามันและตามบัญชีหมายเลข 
ทะเบียนยานพาหนะส่วนกลาง ประจำกองช่าง แนบท้ายนี้

ข้อ ๔. ถ้าปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑. ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับมอบ 
สิ่งของนั้น ในกรณีเซ่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุด หรือต้องการแก้ไขให้ถูกต้องตาม 
ข้อตกลง โดยผู้ซื้อไม่ต้องขดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด  ๆ ท้ังส้ิน

(ลงซื่อ)................. .ไ '^ ^ " '^ . . . . .
(นายวิชัย บุญอุดมพร
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(นายจักรี แข็งธัญกิจ)

(ลงซ่ือ)
( นางสาวเอี่ยมคืริ สุริยะ )

พยาน (ลงซื่อ)..........................บ ัแณ  r ..............พยาน
(นางสาวทัซซกร จันทร์ค่าย)
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ข้อ ๕. ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด  ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด 
ความเสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายยอมรับผิดและยินยอมซดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตาม 
ข้อตกลงให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเซิง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ 
เป็นวันเริ่มด้น

ข้อ ๖. การจ่ายเงินค่านํ้ามันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น จะจ่ายตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทฯ ในแต่ละคร้ัง 
ที่มีการแจ้งหนี้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน)

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน ผู้ซื้อและผู้ขาย ได้อ่านข้อความ 
โดยละเอียดตลอดและเข้าใจความหมายในบันทึกฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น

(ลงซิอ) .......... ........... โ ......:.]..!:................ผู้ขาย
(นายจักรี แข็งธัญกิจ)

(ลงซื่อ)................ โ ! ^ โ . : ...................... พยาน
(นางสาวทัซซกร จันทร์ต่าย)

หลักฐานต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงซ่ือ) .........

(นายวิขัย บุญอุดมพร)

ikyj
ผู้ซ้ือ

(ลงซ่ือ) ........... U .—....ขัโ*...:................  พยาน
( นางสาวเอี่ยมคิรี สุริยะ )


