
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซม 

ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและถนนลูกรังสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลำหรับโครงการ 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและถนนลูกรังสาธารณะ ในเซตพื้นที่ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

บํ้ามันเชื้อเพลิง(๑๕.๑๐.๑๕.๐ ๖ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ลำพูนปิโตรเลืยม 
จำกัด (ซายปลืก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๙,๕๘๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบ 
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที, - Is 5.R. พ

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราซการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



บ ัน ท ึกตกลงซ ื้อข าย
เลขที.่......๒๔........ / ๒๔๖๔

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันท่ี ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/ ๒๔๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๔๖๔ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่งกับ 

บริษัท ลำพูน ปิโตรเลียม จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘/® หมู่ท่ี ๔ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน โดย นายวรรธนภณ พ ูะพ ุท ธ ิ กรรมการผู้จัดการ ผู้มือำนาจผูกพันปรากฏตามหนังสือรับรองของกรม 
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวับท่ี ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผ ู้ขาย” อีกฝ่าย 
หน่ึง ทั้งสองฝ่ายได้ทำการตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ .ผู้ซื้อไค้ตกลงซื้อและผู้ขายได้ตกลงขายวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นลำหรับโครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและถนนลูกรังสาธารณะ ใบเขตพื้นที่ตำบลป่าสัก อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัด 
ลำพูน ออกปฏิบัติงาบตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๔๖๔ ตามใบสั่งจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิง 
และหล่อลื่น ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนสั่งจ่าย ดังต่อไปนี้

๑.๑ นํ้ามับดีเซลหมุบเร็ว 13๗ จำนวน ๑๒,๓๔๐ ลิตร ในวงเงินไม่เกิน ๓๙๔,๒๐๐.- บาท 
๑.๒ จารบี NLGHs> ๑๔L (๑๔ ลิตร) จำนวน ๖ ถัง ใบวงเงินไม่เกิน ๑๔,๐๐๐.-บาท 
๑.๓ นํ้ามันไฮโดรลิก ๖๘ ๑๘L ( ๑๘ ลิตร ) จำนวน ๖ ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๘๐๐.-บาท 
๑.๔ บํ้ามันเครื่อง เบอร์ ๔๐ จำนวน ๖ แกลลอน ในวงเงินไม่เกิน ๓,๔๒๐.- บาท 
๑.๔ นํ้ามันเบรก DOT ๓ (๐.๔๐ ลิตร) จำนวน ๖ กระป่อง ใบวงเงินไม่เกิน ๔,๘๐๐.- บาท 
๑..๖ นํ้ากสั่น จำบวบ ๒๔ ขวด ในวงเงินไม่เกิน ๓๖๐.- บาท

รวม ๖ รายการ ใบวงเงินไม่เกิน ๔๒๙,๔๘๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสืบบาทถ้วน)
ข้อ ๒. ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายไค้ตามกำหนดไว้ในข้อ ๑. มืคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตาม 

มาตรฐานและในกรณิที่เบีบการซื้อของซึ่งจะค้องมืการตรวจสอบทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจทดลองแล้วค้องมื 
คุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อ ๓. ผู้ขายตกลงส่งมอบลื่งฃองตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑. ให้แก่ผู้ซื้อ ณ สถานีบริการนํ้ามับเขึ้อเพลิง 
บริษัท ลำพูน บีโตรเลียม จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด 
ลำพูน ส่งมอบทุกครั้งที่มืการสั่งจ่ายตามลายมือซึ่อของผู้มือำนาจสั่งจ่ายนํ้ามัน

ข้อ ๔. ถ้าปรากฏว่าลื่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑. ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม1รับมอบสิ่งของ 
น้ัน ในกรณีเซ่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุด หรือต้องการแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อตกลง โดยผู้ซื้อ 
ไม่ต้องซดใช้ค่าเสืยหายหรือค่าใข้จ่ายใดๆ ท้ังสืบ

(ลงซื่อ).. v X
................... โ.............................. ฝ่ซอ
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(นายวิชัย บุญอุดมพร) (บายวรรธนภณ พ ูะพ ุท ธ ิ)

(ลงซื่อ)........... .บ!.โ;...^.^.!...................พยาน (ลงขื่อ).................... 'น้ี.............................. พยาน
( นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ ) ( บางสาวสุขาดา เรือนกองเงิน )

-๒-/ข้อ ๔. ถ้าผู้ขาย...



ข้อ ๕. ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตามจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย 
แก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายยอมรับผิดและยินยอมซดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงให้แก1ผู้ซ้ือโดย 
ส้ินเซิง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งเป็นวัน 
เริ่มต้น

ข้อ ๖. การจ่ายเงินค่าบํ้ามันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น จะจ่ายตามใบแจ้งหนี้ของบริษัท ลำพูน ปิโตรเลียม 
จำกัด ในแต่ละครั้งที่มีการแจ้งหนี๋ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายในวงเงินไม่เกิน ๔๒๙,๕๘๐ บาท 
(สี่แสนสองหมีบเถ้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งแบ่งเป็น ๒ งวด คือ

งวดที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ -  ๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
งวดที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ -  ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกับ ผู้ซื้อและผู้ขาย ได้อ่านข้อความโดย 
ละเอียดตลอดและเข้าใจความหมายในบันทึกฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน 
ต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

-๒-

,  ๗ ! .(ลงซิอ)................ะ :..? .............................. ผู้ซอ
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

น้̂ี m nlโต^รยม จ่ากัด
esnjlTD.

(นายวรรธนภณ จูฑะพุทธิ)

( นางสาวเอี่ยมคิริ ส ุร ิยะ)
พยาน

(นางสาวสุขาดา เรือนกองเงิน)
พยาน

เลขที่โครงการ 64117484057 
เลขคุมสัญญา 641215001008


