
ประกาศอ.งค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลำหรับใช้กับเครื่องจักรกลชององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ในการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส้นทางคมนาคม และแหล่ง 

นํ้าด่าง ๆ ในจังหวัดลำพูนประจำไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับ 
เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
เส้นทางคมนาคม และแหล่ง,นาต่าง  ๆ ในจังหวัดลำพูนประจำไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕) โดย 
วิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในการ 
ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส้นทางคมนาคม และแหล่งนํ้าต่าง  ๆในจังหวัดลำพูนประจำ 
ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.ชญาบิ!โตรเลียม (ขายปลีก) โดยเสนอ 
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕ ๐0,00๐ .๐๐  บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน



บันทึกตกลงซ้ือขาย

เลขท่ี ๒๕/๒<£'๖๕ 
เขียนท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

วันท่ี ๒๗ ธนวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
บันทึกฉบับน้ีทำข้ึนระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายริชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายก 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำลัง องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ข้ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ซ้ือ” ฝ่ายหน่ึงกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ช.ชญาปีโตรเลียม สำนักงาบตั้งอยู่เลชที่ ๑๐๔ หมู่ท่ี ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย 
นายจักรี แข็งธัญกิจ หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มือำนาจผูกพันปรากฏตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง 
พาณิชย์ ลงวับท่ี ๑๙  เดือน เมษายน พ.ค. ๒๕๖๔ ข้ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ขาย” อํกฝ่ายหน่ึง ทั้งสองฝ่ายได้ทำการตกลง 
กันดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑. ผู้ซ้ือได้ตกลงซ้ือและผู้ขายได้ตกลงขายวัสดุนํ้ามันเซ้ือเพลิงและหล่อล่ืนลำหรับใช้กับเคร่ืองจักรกลของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส้นทางคมนาคม 
และแหล่ง,นาต่าง  ๆในจังหวัดลำพูนประจำไตรมาสที่ ๒'(มกราคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕) ตามใบส่ังจ่ายนํ้ามัน 
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนสั่งจ่าย ดังต่อไปนี้ในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสน 
บาทถ้วน)

๑.๑ น้ํามันดีเซล ธ๗ 
๑.๒ น้ีๆมันดีเซล 
๑.๓ น้ีๆมันแก๊ส'โซฮอล์ ๙๕ 
๑.๔ น้ีๆมันเบนซิน 
๑.๕ นี้ๆมันหล่อล่ืน ๆลๆ

ข้อ ๒. ผู้ชายรับรองว่าลื่งฃองท่ีชายได้ตามกำหนดไว้ในข้อ ๑. มืคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตามมาตร 
ฐานและในกรณิที่เปีนการซ้ือของขึ้งจะต้องมีการตรวจสอบทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจทดลองแล้วต้องมีคุณภาพ 
ไม่ตากว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อ ๓. ผู้ชายตกลงส่งมอบสิ่งชองตามท่ีกำหนดไว้ใบข้อ ๑. ให้แก ผู้่ซ้ือ ณ สถานีบริการน้ีามับห้างหุ้นส่วน 
จำกัด ซ.ชญาปีโตรเลียม เลขท่ี ๑๐๔ หมู่ท่ี ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ส่งมอบทุกคร้ังท่ีมี 
การสั่งจ่ายตามลายมือชื่อชองผู้มีอำนาจสั่งจ่ายนี้ามันและตามบัญชีหมายเลขทะเบียนยานพาหนะส่วนกลางประจำกอง 
ช่าง และลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อ ๔. ถ้าปรากฏว่าส่ิงของท่ีผู้ชายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑. ผู้ซ้ือทรงไว้ข้ึงสิทธิท่ีจะไม่รับมอบส่ิงของน้ันใน 
กรณีเซ่นว่าน้ี ผู้ชายต้องรับนำส่ิงของน้ันกลับคืนโดยเร็วท่ีสุด หรือต้องการแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อตกลง โดยผู้ซ้ือไม่ต้อง 
ซดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน



ข้อ ๕. ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหนี้งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตามเป็นเหตุให้เกิดความเลียหายนก่ผู ้
ซื้อแล้วผู้ขายยอมรั‘บผิด และยินยอมชดใช้ค่าเลียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง 
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อเป็นวันเริ่มต้น

ข้อ ๖. การขำระเงินค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จะขำระตามใบแจ้งหนี้ของห้างหุ้นส่วน ช.ซญา 
ปิโตรเลียม ในแต่ละครั้งที่มีการแจ้งหนี้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยกำหนดการขำระเงินเป็นรายงวด ดังน้ี 

งวดท่ี ๑. ภายใน วันท่ี ๑  - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ 
งวดท่ี ๒. ภายใน วันท่ี ๑ ๖  - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
งวดท่ี ๓. ภายใน วันท่ี ๑  - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
งวดท่ี ๔. ภายใน วันท่ี ๑ ๖  - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
งวดท่ี ๕. ภายใน วันท่ี ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 
งวดท่ี ๖. ภายใน วันท่ี ๑ ๖  - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

บันทึกฉบับนี้ทำชื้นเป็นสองฉบับมีข้อความเป็นอย่างเดียวกับผู้ซื้อและผู้ขายได้อ่านข้อความโดยละเอียด 
ตลอดและเข้าใจความหมายในบันทึกฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงลายมีอชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้า 
พยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ). • ^ $ ^  พะ ............... :บั..๖..า-โาบั................ผ้ซอ (ลงช ื่อ)........โ..................น ุ. . . . . . . .! . ..............ผขาย
( นายวิชัย บุญอุดมพร) ( นายจักรี แข็งธัญกิจ )

(ลงชื่อ)........f.L.r....•̂ ...'̂ .......................พยาน (ลงชื่อ).. ฟ้ใพพ* พ?! ,ๆน
(นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ) ( บางสาวทัชซกร จันทร์ต่าย)

เลขทึโครงการ ๖๔๑๒๗๒๑๔๘๒๕ 
เลขคุมสัญญา ๖๔๑๒๑๕๐๐๙๔๓๐


