ประกาศองค์ก ารบริห ารส่วนจัง หวัด ลำพูน
เรื่อง ประกาศผู้ช นะการเสนอราคา ซื้อ วัส ดุน ํ้ามัน เชื้อ เพลิง และหล่อ ลื่น สำหรับ ใช้ก ับ ยานพาหนะ เครื่องยนต์
เครื่อ งจัก รกล สำหรับ กองช่าง และสำนัก ปลัด องค์ก ารบริห ารส่วนจัง หวัด ขององค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ลำพูน
เพื่อ ใช้ป ฏิบ ัต ิงานตามอำนาจหน้าที่แ ละภารกิจ ขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุล าคม
๒๕๖๔ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง
ตามที, องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีโครงการ ชื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับ
ยานพาหนะ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล สำหรับกองช่าง และสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฃององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำไตรมาส
ที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
วัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(๑๕.๑๐.๑๕.๐๖ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้น
ส่วนจำกัด ซ.ชญาปีโตรเลียม (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ค0 กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔

(นายวิชัย บุญอุดมพร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

I

เลขที่ ^ / ๒๕๖๕
เขียนที, องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำลัง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วน
จำกัด ซ.ซญาป็โตรเลียม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย
นายจักรี แข็งธัญกิจ หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มือำนาจผูกพันปรากฏตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ลงวันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ข าย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ทำการ
ตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ซื้อได้ตกลงซื้อและผู้ชายได้ตกลงขายวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นลำหรับใช้กับยานพาหนะ
เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล ลำหรับกองช่าง และลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔) ตามใบสั่งจ่าย
นี้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนสั่งจ่าย ดังต่อไปนี้ ในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)
๑.๑ นํ้ามันดืเซล ร๗
๑.๒ นํ้ามันดีเซล
๑.๓ นี้ามันแก๊สโซฮอลํ ๙๕
๑.๔ นํ้ามันเบนซิน
๑.๕ นํ้ามันหล่อลื่น ฯลๆ
ข้อ ๒. ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายได้ตามกำหนดไวิในฃ้อ ๑. มีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตามมาตร
ฐานและในกรณีที่เป็นการซื้อของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจทดลองแล้วต้องมีคุณภาพ
ไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ด้วย
ข้อ ๓. ผู้ขายตกลงส่งมอบสิ่งของตามที,กำหนดไว้ในข้อ ๑. ให้แก่ผู้ซื้อ ณ สถานีบริการนี้ามันห้างหุ้น
ส่วนจำกัด ซ.ชญาป็โตรเลียม เลขที่ ๑๐๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ส่งมอบทุกครั้งที่
มีการสั่งจ่ายตามลายมือซื่อของผู้มือำนาจสั่งจ่ายนํ้ามันและตามบัญชีหมายเลขทะเบียนยานพาหนะส่วนกลางประจำ
กองช่าง และสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ ๔. ถ้าปรากฎว่าสิ่งของที,ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑. ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบสิ่งของนั้น
ใบกรณีเซ่นว่านี้ ผู้ชายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุด หรือต้องการแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อตกลง โดยผู้ซื้อไม่
ต้องซดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๕. ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตามเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก,
ผู้ซื้อแล้วผู้ขายยอมรับผิด และยินยอมซดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขายไม,ปฏิบ ัต ติ ามข้อตกลงให้แก,ผู้ซื้อโดยสิ้น
เซิง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อเป็นวันเริ่มด้น
ข้อ ๖. การ1ชำระเงินค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จะชำระตามใบแจ้งหนี้ของห้างหุ้นส่วน ซ.ซญา
ปีโตรเลียม ในแต่ละครั้งที่มีการแจ้งหนี๋ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยกำหนดการชำระเงินเป็นรายงวด ดังนี้
งวดที่ ๑. ภายใน วันที่ ๑ - ๑๕: ตุลาคม ๒๕๖๔
งวดที่ ๒. ภายใน วันที่ ๑๖ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
งวดที่ ๓. ภายใน วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
งวดที่ ๔. ภายใน วันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
งวดที่ ๕. ภายใน วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
งวดที่ ๖. ภายใน วันที่ ๑๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความเป็นอย่างเดียวกันผู้ซื้อและผู้ขายได้อ่านข้อความโดยละเอียด
ตลอดและเข้าใจความหมายในบันทึกฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือขื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้า
พยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ
(ลงซื่อ )..................... ^ ^ ' ' โโ..........

ผู้ซื้อ

( นายวิซัย บุญอุดมพร)
(ลงซื่อ)

................... พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

เลขทึโครงการ ๖๔๐๙๗๗๔๑๒๖๙
เลขคุมสัญญา ๖๔ ๑๐๑๕ ๐๐๐๐๕ ๑

ผู้ขาย

(ลงซื่อ)
( นายจักรี แข็งธัญกิจ )
(ลงซื่อ)................liM it.
( นางสาวทัซชกร จัน ทร์ต ่า ย)

พยาน

