
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน สำหรับใช้กับเคร่ืองจักรกลขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ในการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส้นทางคมนาคม และแหล่ง 

นํ้าต่างๆ ในจังหวัดลำพูนประจำไตรมาสท่ี ๓ (เมษายน ๒๕๖๕ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีโครงการ ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน สำหรับใช้กับ 
เคร่ืองจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารญ‘ปการ 
เส้นทางคมนาคม และแหล่ง‘นาต่าง  ๆในจังหวัดลำพูนประจำไตรมาสท่ี ๓ (เมษายน ๒๕๖๕ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๕) โดย 
วิธีเฉพาะเจาะจง บ้ัน

บ้ัามันเช้ือเพลิง(๑๕.๑๐.๑๕.๐๖ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ข.ขญาปีโตรเลียม (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เบ็เนเงินท้ังส้ิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่า 
เพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี *า0 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวทิ?ท สะคำบนี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



บันทึกตกลงซือขาย
เลขท่ี ๔๔ /  ๒๔๖๔ 

. เขียนท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

บันทึกฉบับน้ีทำข้ึนระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิทยา สะคำปีน ตำแหน่ง รอง 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราฃการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสังองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๔๖๔ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหน่ีงกับ ห้างหุ้นส่วน 
จำกัดซ.ชญาปีโตรเลียม สำนักงานตั้งอยู่ เลขท่ี ๑๐๔ หมู่ท่ี ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย 
นายจักรี แข็งธัญกิจ หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจผูกพันปรากฏตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวง 
พาณีขย์ ลงวันท่ี ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งลองฝ่ายได้ทำการตกลง 
กันดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑. ผู้ซื้อได้ตกลงซื้อและผู้ขายได้ตกลงขาย วัสดุน้ํามันเซ้ือเพลิงและหล่อล่ืน สำหรับไข้กับเคร่ืองจักร 
กลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส้นทาง 
คมนาคม และแหล่ง1นาต่างๆ ในจังหวัดลำพูน ประจำไตรมาสที, ๓ (เมษายน ๒๔๖๔ -  มิถุนายน ๒๔๖๔) ตามใบส่ัง 
จ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนสั่งจ่าย ดังต่อไปน้ีในวงเงินไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐.- 
บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๑.๑ น้ํามันดีเซล [3๗ 
๑.๒ นามันดีเซล 
๑.๓ น้ํามันแก๊สโซออลํ ๙๔ 
๑.๔ น้ํามันเบนซิน 
๑.๔ นํ้ามันหล่อลื่น าลๆ

ข้อ ๒. ผู้ขายรับรองว่า ส่ิงของท่ีขายได้ตามกำหนดไวิในข้อ ๑. มีคุณภาพไม่ต่ํากว่าท่ีกำหนดไว้ตาม 
มาตรฐานและในกรณีที่เปีนการซื้อของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจทดลองแล้วต้องมี 
คุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อ ๓. ผู้ขายตกลงส่งมอบส่ิงของตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๑. ให้แก่ผู้ซ้ือ ณ สถานีบริการน้ํามัน ห้างหุ้นส่วน 
จำกัด ซ.ซญาปีโตรเลียม เลขท่ี ๑๐๔ หมู่ท่ี ๑๐ ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน ส่งมอบทุกคร้ังท่ี 
มีการสั่งจ่ายตามลายมือซื่อของผู้มีอำนาจสั่งจ่ายนํ้ามัน และตาบบัญชีหมายเลขทะเบียนยานพาหนะส่วนกลาง ประจำ 
กองช่าง และสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อ ๔. ถ้าปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑. ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับมอบส่ิงของน้ัน 
ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำส่ิงของน้ันกลับคืนโดยเร็วท่ีสุด หรือต้องการแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อตกลง โดยผู้ซ้ือไม่ 
ต้องซดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใข้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน

ข้อ ๔. ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม เป็นเหตุให้เกิดความเลียหายแก,ผู้ 
ซ้ือแล้ว ผู้ขายยอมรับผิดและยินยอมซดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเซิง 
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีไต้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวันท่ีไต้รับแจ้งจากผู้ซ้ือเป็นวันเร่ิมต้น



ข้อ ๖. การชำระเงินค่าน้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จะชำระตามใบแจ้งหน้ีของบริษัท  ๆในแต่ละคร้ังที'มี 
การแจ้งหน้ีให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยกำหนดการชำระเงินเมินรายงวด ดังน้ี 

งวดท่ี ๑. ภายใน วันท่ี ๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
งวดท่ี ๒. ภายใน วันท่ี ๑๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ 
งวดที, ๓. ภายใน วันที, ๑ -  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
งวดท่ี ๔. ภายใน วันท่ี ๑๖ -  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
งวดท่ี ๕. ภายใน วันท่ี ๑ -  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
งวดท่ี ๖. ภายใน วันท่ี ๑๖ -  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

บันทีกฉบับน้ีทำช้ืนเมินสองฉบับ มีข้อความเมินอย่างเดียวกัน ผู้ชื้อและผู้ขาย'
ตลอดและเข้าใจความหมายในบันทึกฉบับน้ีแล้ว จึงได้ลงลายมือซ่ือพร้อมประทับตรา ($4$ไว้เมินห!
พยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงซ่ือ) ผ้ช้ือ
( นายวิทยา สะค0าม ิน )

, .รุ!, /  YW r uMrresj/“(ลงซอ)  L n
( นายจักรี แข็งธัญกิจ )

(ลงซื่อ)........ . . . . . . . ไ ? . . น้ี. :....................พยาน
( นางสาวเอ่ียมคิริ ส ุร ิยะ)

(ลงซ่ือ)................ ."M r........................ พยาน
( นางสาวทัซซกร จันทร์ต่าย)

เลขท่ีโครงการ ๖๕๐๓๗๓๖๓๔๕๗ 
เลขคุมสัญญา ๖๕๐๓๑๕๐๐๙๓๕๙


