
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนลำหรับใช้กับยานพาหนะ เคร่ืองยนต์ 
เคร่ืองจักรกล เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าท่ีและภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำ 

ไตรมาสท่ี ๓ (เมษายน ๒๕๖๕ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีโครงการ ชื้อวัสดุนํ้ามับเชื้อเพลิงและหล่อลื่นลำหรับใช้กับ 
ยานพาหนะ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน ประจำไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๕ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

นํ้ามันเชื้อเพลิง(๑๕.๑๐.๑๕.๐๖ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซัสโก้ 
จำกัด(มหาซน) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปีนเงินท้ังส้ิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวม 
ภาษีมูลค่าเพื่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี \)ร  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิชัย บุญอุดมพร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราซการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



บันทึกตกลงซื้อขาย
เลขที, ร!เ5 /  ๒<£๖๕: 

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รอง 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำลังองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนี่งกับ บริษัท ชัสโก้ 
จำกัด (มหาซน) สำนักงานเลขที่ ๑๓๙ ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โดย 
บายภิมุฃ สิมะโรจน์ และ นายชัยฤทธิ้ สิมะโรจน์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจผูกพันปรากฏตามหนังสือ 
รับรองของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖ ซึ่งมอบอำนาจให้ 
นางสาวอินทึรา เทพแก้ว ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือของ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาซน) ลงวันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผ ู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายได้ทำการตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ซื้อได้ตกลงซื้อและผู้ขายไค้ตกลงขายวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับยานพาหนะ 
เครื่องยนตํ เครื่องจักรกล สำหรับสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด, กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, กองคลัง, กองพัสดุและทรัพย์สิน, กองการเจ้าหน้าที่ และกองสาธารณสุข ซ่ึง 
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน ๒๕๖๕ ถึง 
มิถุนายน ๒๕๖๕) ตามใบสั่งจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนสั่งจ่าย ดังต่อไปนี้ ใน 
วงเงินไม,เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๑.๑ นํ้ามันดีเซล ธ๗ 
๑.๒ นํ้ามันดีเซล 
๑.๓ นามันแก๊ส'โซฮอล์ ๙๕ 
๑.๔ นามันเบนซิน 
๑.๕ นํ้ามันหล่อลื่น 'ๆลฯ

ข้อ ๒. ผู้ขายขอรับรองว่า สิ่งของที่ขายได้ตามกำหนดไว้ในข้อ ๑. มีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ ตาม 
มาตรฐาน และในกรณีที่เป็นการซื้อของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจทดลองแล้วต้องมี 
คุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อ ๓. ผู้ขายตกลงส่งมอบสิ่งของตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑. ให้แก่ผู้ซื้อ ณ สถานีบริการนํ้ามัน บริษัท ชัสโล้ 
จำกัด (มหาซน) สาขาป่าลัก เลขที่ ๑๑๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าลัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ส่งมอบทุกครั้งที่มีการ 
สั่งจ่ายตามลายมือขื่อของผู้มีอำนาจสั่งจ่ายนํ้ามัน และตามบัญชีหมายเลขทะเบียนยานพาหนะส่วนกลาง ประจำกอง 
สำหรับสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด, กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, กองยุทธศาสตร์และ 
งบประมาณ, กองคลัง, กองพัสดุและทรัพย์สิน, กองการเจ้าหน้าที่ และกองสาธารณสุข

ข้อ ๔. ล้าปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑. ผู้ซ้ือทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่รับมอบสิ่งของนั้น 
ในกรณีเข่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืบโดยเร็วที่สุด หรือต้องการแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อตกลง โดยผู้ชื้อไม่ 
ต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน



ข้อ ๕. ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหนี่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ 
ซื้อแล้ว ผู้ขายยอมรับผิดและยิบยอมซดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงให้แก'ผู้ซื้อโดยสิ้นเซิง 
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อเป็นวันเริ่มด้น

ข้อ ๖. การชำระเงินค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จะชำระตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทฯ ในแต่ละครั้งที่มี 
การแจ้งหนี้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยกำหนดการชำระเงินเป็นรายงวด ดังนี้ 

งวดที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ -  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ 
งวดที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ -  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
งวดที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ -  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน ผู้ซื้อและผู้ขาย ได้อ่านข้อความโดย 
ละเอียดตลอดและเข้าใจความหมายในบันทึกฉบับนี้แล้ว จีงได้ลงลายมือซื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน 
ต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

Ufa........3 K ........ *
( บายวิชัยบุญอุดมพร) ( นางสาวอินทึรา เทพแก้ว)

(ลงซ่ือ) ! I; _ J i f
(นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ)

พยาน (ลงซื่อ)................ , 4 m ......................
( นางสาวทัขซกร จ ันทร ์ค ่าย)

พยาน

เลขที่โครงการ ๖๕๐๓๗๒๙๘๙๘๔ 
เลขคุมสัญญา ๖๕๐๓๑๕๐๐๖๙๐๖


