
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแชมถนนลาดยาง 

ใบพื้นที่ตำบลวังผาง อำ๓ อเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยวีธ ีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับโครงการ 
ปรับปรุงซ่อมแชมถนนลาดยาง ใบพื้นที่ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองส่อง จังหวัดสำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ้ัน 

บั้ามับเชื้อเพลิง(๑๕:.๑๐.๑๕.๐๖ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้'รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ซ.ซญาปิโตรเลียม (ชายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นหบึ๋งพันบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพื้มและภาษีอื่น ค่าซบส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันท่ี s h  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิฟ้ติราชการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



บันทึกตกลงซ้ือชาย
เลขที k ® ..... / ๒๔๖๔

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันที่ พ  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒£๖๔ 

บันทึกฉบับบ้ีท0าขี้นระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายวิชัย บุญอุดมพร 
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่ง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒£๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒£๖๔ ซึ่งต่อไปบี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหบี้งกับ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชญาปิโตรเลียม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๔ หมู่ท่ี ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน โดย นายจักรี แข็งธัญกิจ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มือำนาจผูกพันปรากฏตามหนังสือรับรองชองกรมพัฒนาธุรกิจการ 
ค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ซึ่งต่อไปบี้เรียกว่า “ผ ู้ชาย” อีกฝ่ายหนึ่ง ท้ังสอง
ฝ่ายได้ทำการตกลงกันดังต่อไปบี้

ข้อ ๑. ผู้ซื้อได้ตกลงซื้อและผู้ชายได้ตกลงขายวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลีงและหล่อลื่นสำหรับโครงการ 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ใบพื้นที่ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดสำพูน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๔๖๔ ถึง ๒๐ มกราคม ๒๔๖๔ ตามใบสั่งจ่ายนํ้ามับเซื้อเพลิงและหล่อลื่บที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูนสั่งจ่าย 
ดังต่อไปบี้

นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว ร๗ จำนวน ๑๑,๐๐๐ ลิตร ใบวงเงินไม่เกิน ๓๔๑,๐๐๐.- บาท 
(สามแสนส่ีหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ข้อ ๒. ผู้ชายรับรองว่าสี่งฃองที่ชายได้ตามกำหนดไว้ในข้อ ๑. มืคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตาม 
มาตรฐานและในกรณิที่เปีนการซื้อชองซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบทดลอง ผู้ชายรับรองว่าเมื่อตรวจทดลองแล้วต้องมี
คุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อ ๓. ผู้ชายตกลงส่งมอบสี่งฃองตามที่กำหนดไว้ใบข้อ ๑. ให้แก่ผู้ซื้อ ณ สถานีบริการนํ้ามัน 
เชื้อเพลิง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชญาปิโตรเลียม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน ส่งมอบทุกครั้งที่มีการสั่งจ่ายตามลายมีอซึ่อชองผู้มีอำนาจสั่งจ่ายนํ้ามัน

ข้อ ๔. ถ้าปรากฏว่าสี่งฃองที่ผู้ชายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑. ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับมอบ 
ส่ิงของน้ัน ในกรณีเช่นว่าบี้ ผู้ชายต้องรับนำสิ่งชองนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุด หรือต้องการแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อตกลง
โดยผู้ซื้อไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน

(ลงช่ือ)
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ผู้ซ้ือ

(ลงช ื่อ).............11..-....ค่ถ้.ไ?!................พยาน
( นางสาวเอียมศิรื ส ุร ิยะ)

(ลงชื่อ)  ............... เ ^ ............ :  .... พยาน
( นางสาวสุชาดา เรือนกองเงิน )

-๒-/ข้อ ๔. ถ้าผู้ชาย...



ข้อ ๔. ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติดามข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย 
แก่ผู้ชื้อแล้ว ผู้ขายยอมรับผิดและยินยอมซดใช้ค่าเลียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงให้แก่ ผู้ช้ือ 
โดยสิ้นเชิง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ชื้อ โดยให้นับวับที่ได้รับแจ้งจากผู้ชื้อ โดยให้นับวับที่ได้รับแจ้ง 
เป็นวันเริ่มต้น

ข้อ ๖. การจ่ายเงินค่าบํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จะจ่ายตามใบแจ้งหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ.ชญา 
ปิโตรเลียม ในแต่ละครั้งที่มืการแจ้งหนี้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายในวงเงินไม่เกิน ๓๔๑,๐๐๐.- บาท 
(สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งแบ่งเป็น ๒ งวด คือ

งวดที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ -  ๒๑ ธันวาคม ๒๔๖๔ 
งวดท่ี ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๔๖๔ -  ๒๐ มกราคม ๖๔๖๔ 

บันทึกฉบับนี้ทำชื้นเป็นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน ผู้ชื้อและผู้ขาย ได้อ่านข้อความโดย 
ละเอียดตลอดและเข้าใจความหมายในบันทึกฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน 
ต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงช ื่อ)................. ^ ^ . . . . ................
(นาย'วิชัย บุญอุดมพร)

ผ้ช้ือ

I ( - J  \(ลงช ิอ)..............[ ...ร ........... ................. พยาน
( นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ ) ¥:(ลงชื่อ)........................โ:............................พยาน

(นางสาวสุซาด่า เริอ'นกองเงิน)

เลขที่โครงการ 64117155648 
เลขคุมสัญญา 641115006844


