
ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู
เร่ือง ประกาศผูช้นะการเสนอราคา ซือ้วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ สำหรับโครงการปรบัปรุงชอ่มแซมถนนลาดยาง 

ในเขตพืน้ทีต่ำบลปา่พล ู อำ๓ อบ้านโอ่ง จงัหวดัลำพนู โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีโครงการ ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน สำหรับโครงการ 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ในเขตพ้ืนท่ีตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพนู โดยวธิเีฉพาะเจาะจง น้ัน

นํา้มนัเช้ือเพลงิ (๑๕.๑๐.(ริ)๕.๐๖) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ลำพูนปิโตรเลียม จำกดั (ขายปลีก, 
ให้บริการ) โดยเสนอราคา เบ็เนเงินท้ังล้ิน ๓๐๙,๑๖๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าพันหน่ีงร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษ ี
มลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ ค่าขนส่ง คา่จดทะเบยีน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วับท่ี i d  กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๖๕๖๕

(นายวชิยั บุญอุดมพร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิป่ติราชการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพนู



บันทึกตกลงซ้ือขาย
เลขที่.....๓๔.... / ๒๔๖๕

เขียนท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันท่ี ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔ 

บันทึกฉบับน้ีทำข้ึนระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายวิชยั บุญอุดมพร 
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราซการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำส่ัง 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนูที๖่๐Aว๔๖๔ ลงวนัที๒่๘มกราคม๒๔๖๔ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ขึอ้” ฝ่ายหน่ึง 
กับ บริษัท ลำพูน บิ!โตรเลียม จำกดั ลำนักงานต้ังอยู่เลขท่ี ๑๑๘/๑ หมู่ท่ี ๔ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมอืงลำพนู 
จังหวัดลำพูน โดย นายวรรธนภณ จู'ทะพุทธิ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจผูกพันปรากฏตามหนังสือรับรองของกรม 
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์ ลงวันท่ี ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “ผูข้าย” อีกฝ่าย 
หน่ึง ท้ังลองฝ่ายไค้ทำการตกลงกันดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑. ผู้ซ้ือได้ตกลงซ้ือและผู้ขายได้ตกลงขายวัสดุน้ีามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนสำหรับโครงการ 
ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยาง ในเขตพืน้ทีต่ำบลปา่พลู อำ๓อบ้านโซ่ง จงัหวดัลำพนู ออกปฏิบัติงานต้ังแต่วันที ่
๒© กมุภาพนัธ์ - วันท่ี ๑ เมษายน ๒๔๖๔ ตามใบส่ังจ่ายน้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูนส่ังจ่าย ดังต่อไปน้ี

๑.๑ น้ีามันดีเซลหมุนเร็ว ธ๗ จำนวน ๙,๔๐๐ ลิตร ในวงเงินไม่เกิน ๒๙๑,๔๐๐.- บาท 
๑.๒ จารบี NLGIfe ๑๔1 (๑๔ ลิตร) จำนวน ๓ ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๗,๘๐๐.-บาท 
๑.๓ น้ํามันไฮโดรลิก ๖๘ ๑๘L ( ๑๘ ลิตร ) จำนวน ๓ ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๔,๗๐๐.-บาท 
๑.๔ น้ํามันเคร่ือง เบอร์ ๔๐ จำนวน ๓ แกลลอน ในวงเงินไม่เกิน ๑,๗๑๐.- บาท 
๑.๔ น้ํามันเบรก DOT ๓ (๐.๔๐ ลิตร) จำนวน ๓ กระป่อง ในวงเงินไม,เกิน ๒,๔๐๐.- บาท 
๑.๖ น้ํากส่ัน จำนวน ๑๐ ขวด ในวงเงินไม่เกิน ๑๔๐.- บาท 

รวม ๖ รายการ ในวงเงินไม่เกิน ๓๐๙,๑๖๐.๐๐ บาท (สามแสนเค้าพันหน่ึงร้อยหกลิบบาทถ้วน)
ข้อ ๒. ผู้ขายรับรองว่าส่ิงของท่ีขายได้ตามกำหนดไว้ใบข้อ ๑. มีคุณภาพไม่ต่ํากว่าท่ีกำหนดไว้ตาม 

มาตรฐานและในกรณีท่ีเบีนการซ้ือของซ่ึงจะต้องมีการตรวจสอบทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเม่ือตรวจทดลองแล้วต้องมี 
คุณภาพไม่ต่ํากว่าท่ีกำหนดไว้ด้วย

ข้อ ๓.ผู้ขายตกลงส่งมอบส่ิงของตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๑. ให้แก่ผู้ซ้ือ ณ สถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง 
บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกดั สำนักงานต้ังอยู่เลขที, ๑๑๘/๑ หมู่ท่ี ๔ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด 
ลำพูน ส่งมอบทุกคร้ังท่ีมีการส่ังจ่ายตามลายมือซ่ือของผู้มีอำนาจส่ังจ่ายน้ํามัน

ข้อ ๔.ค้าปรากฏว่าส่ิงของท่ีผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑. ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับมอบส่ิงของ 
น้ัน ในกรณเีข่นว่าน้ี ผู้ขายต้องรับนำส่ิงของน้ันกลับคืนโดยเร็วท่ีสุด หรือต้องการแค้1ฃให้ถูกต้องตามข้อตกลง โดยผู้ซ้ือ 
ไม่ต้องซดใช้ค่าเลียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน

(ลงซ่ือ) .... ........... ............................. ...... ผู้ซ้ือ (ลงซ่ือ) .Q.^.ว ั̂ ?ไค T้1โ.. ( ^ ไ,. ไ ผ ูข้ า ย
(นายวิชยั บุญอุดมพร) (นายวรรธนภณ จู'ทะพุทธิ)

(ลงซือ่)............... 1... .̂.ไ?....^ก ั.'̂ ..........................พยาน
( นางสาวเอ่ียมคิริ สุริยะ )

..^๔ ...(ลงซ่ือ)...................(Zfrrrf...................... พยาน
( นางสาวสุชาดา เรือนกองเงิน )



A -๖-

ข้อ ๕. ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหน่ึงข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสีย 
หายแก,ผู้ซ้ือแล้ว ผู้ขายยอมรับผิดและยินยอมซดใข้ค่าเสียหายอันเกิดจากการท่ีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงให้แก่ผู้ซ้ือ 
โดยส้ินเซิง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ซ้ือ โดยให้นับวันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ซ้ือ โดยให้นับวันท่ีได้รับแจ้ง 
เป็นวับเร่ิมด้น

ข้อ ๖. การจ่ายเงินค,าน้ํามันเซ้ือเพลิงและหล่อล่ืนจะจ่ายตามใบแจ้งหน้ีของบริษัท ลำพูนปิโตรเลียม 
จำกัด ในแต่ละคร้ังท่ีมีการแจ้งหน้ีให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนภายในวงเงินไม'เกิน ๓๐๙,๑๖๐.๐๐ บาท 
(สามแสนเถ้าพันหน่ึงร้อยหกลิบบาทถ้วน)

บันทึกฉบับน้ีทำข้ึนเป็นสองฉบับ มข้ีอความเปน็อย่างเดียวกัน ผู้ซ้ือและผู้ขาย ได้อ่านข้อความโดย 
ละเอียดตลอดและเข้าใจความหมายในบันทึกฉบับน้ีแล้ว จึงได้ลงลายมือข่ือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน 
ต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงขือ่)............^ ! ^ ^ . . . ............... ผู้ซ้ือ
(นายวิชยั บุญอุดมพร)

(ลงขือ่)................................................ พยาน
( นางสาวเอ่ียมดีริ สรุยิะ)

(ลงขีอ) ( ว ^ ^ ? ^ . • .บ ุ̂ .  ผู้ขาย 
(นายวรรธนภณ จูฑะพุทธิ)

(ลงข่ือ)................. J jfzC ......................พยาน
(บางสาวสุขาดา เรือนกองเงิน)

เลขท่ีโครงการ 65027189321 
เลขคุมสัญญา 650215005808


