
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับ'โครงการปรับปรุง'ซ่อมแ*ชมถนนลูกรังเพ่ือ 

การเกษตรและถนนลูกรังสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลก้อ อำ๓ อลี้ จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีโครงการ ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน สำหรับโครงการ 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรและถนนลูกรังสาธารณะ ในเขตพ้ืนท่ีตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดย 
วิธีเฉพาะเจาะจง บ้ัน

น้ํามันเช้ือเพลิง(ร)๕.๑๐.๑๕ .๐๖) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ลำพูนปิโตรเลียม 
จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๗๔๓,๙๘๐.0๐ บาท (เจ็ดแสนส่ีหม่ืนลามพับเก้าร้อยแปด 
ลิบบาทถ้วน) รวมภาษัมูลค่าเพื่มและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นาย1วิชัย บุญอุดมพร)
รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบ้ตราชการแทบ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



บนหกตกลงซอขาย
เลขท่ี.....)?..-?!..... / ๒๕๖๕

เขียนท่ี องค์การ'บริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันท่ี )a k  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

บันทึกฉบับน้ีทำข้ึนระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายวิชัย บุญอุดมพร 
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำส่ัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหน่ึงกับ 
บริษัท ลำพูน ปิโตรเลียม จำกัด ลำนักงานต้ังอยู่เลขที่ ๑๑๘/๑ หมู่ท่ี ๔ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด 
ลำพูน โดย นายวรรธนภณ จูฑะพุทธิ กรรมการผู้จัดการ ผู้มือำนาจผูกพันปรากฎตามหนังสือรับรอง1ของกรมพัฒนา 
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันท่ี ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า“ผู้ชาย” อีกฝ่ายหน่ึง ท้ัง 
สองฝ่ายได้ทำการตกลงกันดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑. ผู้ซ้ือได้ตกลงซ้ือและผู้ชายได้ตกลงขายวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนสำหรับโครงการ 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและถนนลูกรังสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
ออกปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ตามใบส่ังจ่ายนํ้ามับเช้ือเพลิงและ 
หล่อล่ืน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนส่ังจ่าย ดังต่อไปน้ี

๑.๑ น้ํามันดืเซลหมุนเร็ว ร๗ จำนวน ๒๒,๘๐๐ ลิตร ในวงเงินไม่เกิน ๗๐๖,๘๐๐.- บาท 
๑.๒ จารบี NLGfe ๑๕แ (๑๕ ลิตร) จำนวน ๖ ถัง ในวงเงินไม,เกิน ๑๕,๖๐๐.-บาท 
๑.๓ บ้ํามับไฮโดรลิก ๖๘ ๑๘L ( ๑๘ ลิตร ) จำนวน ๖ ถัง ใบวงเงินไม1เกิน ๑๑,๔๐๐ -บาท 
๑.๔ น้ํามันเครื่อง เบอร์ ๔๐ จำนวน ๖ แกลลอน ในวงเงินไม่เกิน ๓,๔๒๐.- บาท 
๑.๕น้ํามับเบรก DOT ๓ (๐.๕ ๐ลิตร) จำนวน ๘ กระปองใบวงเงินไม่เกิน ๖,๔๐๐.-บาท 
๑.๖ น้ํากส่ัน จำนวน ๒๔ ขวด ในวงเงินไม่เกิน ๓๖๐.- บาท 

รวม ๖ รายการ ในวงเงินไม,เกิน ๗๔๓,๙๘๐ บาท (เจ็ดแสนส่ีหม่ืนสามพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ข้อ ๒. ผู้ขายรับรองว่าส่ีงฃองท่ีขายได้ตามกำหนดไว้ในข้อ ๑. มีคุณภาพ'ไม่ต่ําก'ว่าท่ีกำหนด'ไว้ตาม 

มาตรฐานและในกรณีท่ีเป็นการซ้ือของซ่ึงจะต้องมีการตรวจสอบทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเม่ือตรวจทดลองแล้วต้องมี 
คุณภาพไม่ด่ํากว่าท่ีกำหนดไว้ด้วย

ข้อ ๓. ผู้ขายตกลงส่งมอบส่ิงของตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๑. ให้แก่ผู้ช้ือ ณ สถานีบริการน้ํามันเช้ือ 
เพลิง บริษัท ลำพูน ปิโตรเลียม จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขท่ี ๑๑๘/๑ หมู่ท่ี ๔ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองสำพูน 
จังหวัดลำพูน ส่งมอบทุกครั้งท่ีมืการสั่งจ่ายตามลายมือชื่อของผู้มือำนาจส่ังจ่ายนํ้ามัน

ข้อ ๔. ถ้าปรากฏว่าส่ิงชองท่ีผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑. ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับมอบส่ิงของ 
น้ัน ในกรณีเช่นว่าน้ี ผู้ชายต้องรับนำส่ิงของน้ันกลับคืนโดยเร็วท่ีสุด หรือต้องการแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อตกลง โดยผู้ซ้ือ 
ไม,ต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน

(ลงซื่อ)..............ท ั้ำ ..............................ผู้ซ้ือ
(นายวิชัย บุญอุดมพร)
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(นายวรรธนภณ จูฑะพุทธิ)

(ลงซื่อ).........Lt .ะ:...^..:!!.............
( นางสาวเอ่ียมคิริ สุริยะ )

พยาน (ลงซ่ือ)...................... (๕^(y{..................พยาน
( นางสาวสุชาดา เรือนกองเงิน )

-๒-/ข้อ ๕. ถ้าผ้'ขาย...



ข้อ ๔. ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหน่ึงข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความ 
เสียหายแก่ผู้ซ้ือแล้ว ผู้ขายยอมรับผิดและยินยอมซดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขายไม่ปฎิป็ติตามข้อตกลงให้แก,
ผู้ซ้ือ'โดยส้ินเชิง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ซ้ือ โดยให้นับวันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ซ้ือ โดยให้นับวันท่ีได้รับ 
แจ้งเป็นวันเร่ิมต้น

ข้อ ๖. การจ่ายเงินค่าน้ํามันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น จะจ่ายตามใบแจ้งหน้ีของบริษัท ลำพูน 
จโตรเลียม จำกัด ในแต่ละคร้ังท่ีมีการแจ้งหน้ีให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนภายในวงเงินไม่เกิน ๗๔๓,๙๘๐ บาท 
(เจ็ดแสนส่ีหม่ืนสามพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซ่ึงแบ่งเป็น เอ งวด คือ

งวดท่ี ๑ ต้ังแต่วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ -  ๒๘ ธันวาคม ๒๔๖๔ 
งวดท่ี ๖ ต้ังแต่วันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๔๖๔ -  ๒๗ มกราคม ๒๔๖๔ 

บันทึกฉบับน้ีทำข้ึนเป็นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน ผู้ซ้ือและผู้ขาย ได้อ่านข้อความโดย 
ละเอียดตลอดและเข้าใจความหมายในบันทึกฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน 
ต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

-is-

(ลงชื่อ)................วั?นี้?รั้!น้ีโ.................. ผู้ซ้ือ
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

นรี#ฯ สำ*P ปีใดรแนมจำทุ้บั
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(นายวรรธนภณ จทะ'พุทธิ)

J I เ J1(ลงซอ)........... 1..!..."...^..“ .................พยาน
( นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ )

(ลงซ่ือ)...................ทํโ........................... พยาน
(นางสาวสุชาดา เรือนกองเงิน)

เลขท่ีโครงการ 64117167234 
เลขคุมสัญญา 641115007205


