ประกาศองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ลำพูน
เรื่อง ประกาศผู้ช นะการเสนอราคา ซื้อ วัส ดุเชื้อ เพลิงและหล่อ ลื่น สำหรับใช้กับ เครื่องจักรกลขององค์การบริห าร
ส่วนจังหวัด ลำพูน ในการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒ นาสาธารณูป โภค สาธารณูป การ เส้น ทางคมนาคม และแหล่ง
นํ้า ต่า ง ๆ ในจังหวัด ลำพูน ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุล าคม ๒๕r๖๔ ถึง ธัน วาคม ๒๕๖๔) โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับ
เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เส้นทางคมนาคม และแหล่งนํ้าต่าง ๆ ในจังหวัดลำพูนประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๔๖๔ ถึง ธันวาคม ๒๔๖๔) โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
นํ้ามันเชื้อเพลิง(๑๔.๑๐.๑๔.๐๖ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หางหุ้นส่วนจำกัด
ซ.ซญาปิโตรเลียม (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปีนเงินทั้งสิ้น ๔ ๐๐,๐๐๐.๐๐บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่า
เพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที 3 ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายวิชัย บุญอุดมพร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

บันทึกตกลงซื้อขาย
เลขที่.ร!ฐ / ๒๕!๖๕
เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
วันที่

๑

เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒(£๖๔

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามค0าสัง ที, ๖๐/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซี่งต่อไปนี้เรียกว่า''ผู้ซื้อ’’ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.ซญาปิโตรเลียม ลำนักงานตั้ง
อยู่เลขที่ ๑๐๔ หมู่ที' ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนายจักรี แข็งธัญกิจ หุ้นส่วนผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจผูกพันปรากฎตามหนังสือรับรองของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า '‘ผู้ข าย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายไค้ทำการตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ซื้อไค้ตกลงซื้อและผู้ขายไค้ตกลงชายวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับเครื่องจักร
กลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส้นทางคมนาคม
และแหล่งนี้าต่างๆ ในจังหวัดลำพูน ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) ตามใบสั่งจ่ายนํ้ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนสั่งจ่าย ดังต่อไปนี้
๑.๑ นามันดีเซล ร๗

๑.๒ นํ้ามันดีเซล
๑.๓ นํ้ามันแก๊สโซฮอลล์
๑.๔ นี้ามันเบนซิน
๑.๕ นํ้ามัน’หล่อลื่น นํ้ามันเกียร์ นํ้ามันเทืเอง ๆลๆ
ในวงเงินไม'เกิน ๕๐๐.๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ข้อ ๒.ผู้ชายรับรองว่าสิ่งของที่ขายไค้ตามกำหนดไว้ในข้อ ๑. มีคุณภาพไม'ตํ่ากว่าที,กำหนดไว้ตาม
มาตรฐานและในกรณีที,เป็นการซื้อชองซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบทดลอง ผู้ชายรับรองว่าเมื่อตรวจทดลองแล้วต้องมี
คุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ด้วย
ข้อ ๓.ผู้ขายตกลงส่งมอบสิ่งของตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑. ให้แก่ผู้ซื้อ ณ สถานีบริการนํ้ามัน ห้างหุ้น
ส่วนจำกัด ซ.ซญาปิโตรเลียม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ส่งมอบทุกครั้งที่มีการสั่งจ่ายตามลายมือซื่อของผู้มีอำนาจสั่งจ่ายนํ้ามันและตามบัญชีหมายเลขทะเบียนยานพาหนะ
ส่วนกลาง ประจำกองช่าง แนบท้ายนี้
ข้อ ๔.ถ้าปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑. ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบสิ่งของนั้น
ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุด หรือต้องการแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อตกลง โดยผู้ซื้อไม่
ต้องขดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อ ๕. ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสีย
หายแก'ผู้ซื้อแล้ว ผู้ชายยอมรับผิดและยินยอมซดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงให้แก่ผู้ซื้อ
โดยสิ้นเซิง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ไค้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับว้นที่ไค้รับแจ้งจากผู้ซื้อเป็นวันเริ่มต้น

ฃ้อ่ ๖. การจ่ายเงินค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จะจ่ายตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทฯ ในแต่ละครั้งที่
มีการแจ้งหนี๋ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายในวงเงินไม่เกิน (Too,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
งวดที, ๑. ภายใน วันที่ ๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
งวดที่ ๒. ภายใน วันที่ ๑๖ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
งวดที่ ๓. ภายใน วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
งวดที, ๔. ภายใน วันที, ๑๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
งวดที, ๕. ภายใน วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
งวดที่ ๖. ภายใน วันที่ ๑๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
บันทึกฉบับนี้ทำชื้นเป็นสองฉบับ มีข้อความเป็น อย่างเดียวกัน ผู้ชื้อและผู้ขาย ได้อ่านข้อความโดย
ละเอียดตลอดและเข้าใจความหมายในบันทึกฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมบัระทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหกักฐาน
ต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ
ร'
(ลงซื่อ ).................. r'.y............................ ผซอ
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(ลงซื่อ )................ ............ะ........!...............ฝัขาย

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(นายจักรี แข็งธัญกิจ)

(ว '-^ ^

(ลงซื่อ).......................VfM ..................... พยาน

(ลงซื่อ )...............ร.!...ะ:...ะ:................. พยาน
( นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ )

เลขทึโครงการ ๖๔๐๙๗๘๖๖๒๑๔
เลขคุมกัญญา ๖๔๑๐๑๕๐๐๐๒๑๔

(นางสาวทัชชกร จันทร์ต่าย)

