
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแชมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรและถนนลูกรังสาธารณะในเขตพ้ืนท่ีตำบลมะเขีอแจ้ 
อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีโครงการชื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับ 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและถนนลูกรังสาธารณะใบเขตพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ 
อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่๔ พฤศจิกายน๒๕๖๔ ถึง ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๔โดยวิธี 
เฉพาะเจาะจง น้ัน

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ.ซญาใ]โตรเลียม โดยเสนอราคาเบ็เนเงินท้ังส้ิน 
๒๗๔,๖๓๐.- บาท (สองแสบเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจด'ทะเบียน และค่าใข้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วับท่ี \ 0 ^  ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
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(นายวิชัย บุญอุดมพร)
รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบ้ต๊ราชการแทบ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



บันทึกตกลงซื้อขาย
เลขที่..... ? A ..... / ๒๕๖๕:

เขียนท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
วันท่ี M เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายวิชัย บุญอุดมพร 
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราซการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๔๖๔ ลงวับท่ี ๒๘มกราคม๒๔๖๔ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ซื้อ” 
ฝ่ายหนี้งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.ซญาปิโตรเลียม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกลาง 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย บายจักรี แข็งธัญกิจ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มือำนาจผูกพันปรากฏตาม 
หนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที, ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ 
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง ท้ังสองฝ่ายไค้ทำการตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ซื้อได้ตกลงซื้อและผู้ขายไค้ตกลงขายวัสดุนํ้ามับเขึ้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการ 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและถนนลูกรังสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอ 
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ ตามใบสั่งจ่าย 
นํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนสั่งจ่าย ดังต่อไปน้ี

๑.๑ บํ้ามันดีเซลหมุบเร็ว ร๗ จำนวน ๗,๗๔๐ ลิตร ในวงเงินไม่เกิน ๒๔๐,๒๔๐.- บาท 
๑.๒ จารบี NLGIfe ๑๔L (๑๔ ลิตร) จำนวน ๖ ถัง ใบวงเงินไม่เกิน ๑๔,๐๐๐.-บาท 
๑.๓ น้ํามัน'ไฮโดรลิก ๖๘ ๑๘1 ( ๑๘ ลิตร ) จำบวบ ๖ ถัง ใบวงเงินไม่เกิน ๑๐,๘๐๐.-บาท 
๑.๔ นํ้ามันเครื่อง เบอร์ ๔๐ จำนวน ๖ แกลลอน ใบวงเงินไม่เกิน ๓,๔๒๐.- บาท 
๑.๔ นํ้ามันเบรก DOT ๓ (๐.๔๐ ลิตร) จำนวน ๖ กระป๋อง ในวงเงินไม่เกิน ๔,๘๐๐.- บาท 
๑.๖ บ้ํากส่ัน จำนวน ๒๔ ขวด ในวงเงินไม่เกิน ๓๖๐.- บาท

รวม ๖ รายการ ในวงเงินไม่เกิน ๒๗๔,๖๓๐.-^เาท (สองแสนเจ็ดหมื่นล่ืพันหกร้อยสามลิบบาทถ้วน)
ข้อ ๒. ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายได้ตามกำหนดไวิในข้อ ๑. มีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตาม 

มาตรฐานและในกรณีที่เป็นการซื้อของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจทดลอง 
แล้วต้องมีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อ ๓. ผู้ขายตกลงส่งมอบส่ิงของตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๑. ให้แก่ผู้ซ้ือ ณ สถานีบริการน้ํามัน 
เชื้อเพลิง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ.ซญาปิโตรเลียม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๔ หมู่ท่ี ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอ 
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ส่งมอบทุกครั้งที่มีการสั่งจ่ายตามลายมือขื่อของผู้มีอำนาจสั่งจ่ายนํ้ามัน

ขอ ๔. ถาบร เกฏวาสงของทผูขายลงมอบ เมตรงตามขอ ๑. ผูขอทรงเวซงส 
ส่ิงของน้ัน ในกรณีเข่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุด ห ร ือ ต ้อ /^Jtffiโ ข ใ ^ ^ ^ ง ต >1ม^ 
ข้อตกลง โดยผ้ซื้อไม่ต้องขดใชัค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน ( * (  )  ;
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(ลงขื่อ)... ... ผ้ซ้ือ (ลงข่ือ)
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงขื่อ)... I t .  แ J1 .. พยาน (ลงข่ือ).

ILEUM โ  ^ขาย

( นางสาวเอียมศิรื สุริยะ )

(นายจักรี แฃิงธัญกิจ)

..............  ....พยาน
( นางสาวสุขาดา เรือนกองเงิน )

-๒-/ข้อ ๔. ถ้าผ้'ขาย...
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ข้อ ๕. ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหน่ีงข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย 
แก่ผู้ซ้ือแล้ว ผู้ขายยอมรับผิดและยินยอมซดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงให้แก่ 
ผู้ซ้ือโดยส้ินเซิง ภายใน ๓๐ วับ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวันท่ี 
ได้รับแจ้งเป็นวันเร่ิมด้น

ข้อ ๖. การจ่ายเงินค่านํ้ามันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น จะจ่ายตามใบแจ้งหน้ีของห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ.ขญา 
ปีโตรเลียม ในแต่ละครั้งที่มีการแจ้งหน้ีให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายในวงเงินไม่เกิน ๒๗๔,๖๓๐.- บาท 
(สองแสบเจ็ดหมื่นลื่พันหกร้อยสามลิบบาทถ้วน)

บันทึกฉบับน้ีทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีช้อความเป็นอย่างเดียวกัน ผู้ซื้อและผู้ขาย ได้อ่านข้อความ 
โดยละเอียดตลอดและเข้าใจความหมายในบันทึกฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือขื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น 
หลักฐานต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

(นายวิขัย บุญอุดมพร) (บายจักรี แข็งธัญกิจ)

(ลงขื่อ)............ เ / ว ั' . . . ว ั^ . ..................พยาน
( นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ )

(ลง'ซีอ)..................... (  ...................พยาน
(บางสาวสุขาดา เรือนกองเงิน)


