
ประกาศองค์การบริหารล่วนจังหวัดลำพูน 
เร่ือง ประกาศผู้ขนะการเลนอราคา ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ในเขตพ้ืนท่ีบ้านศรีเวียงชัย หมู่ท่ี ๒๑ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีโครงการซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน สำหรับ 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ในเขตพื้นที่บ้านศรีเวียงชัย หมู่ท่ี ๒๑ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ต้ังแต่ 
วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒<£๖(ร: ถึง วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดบ่วิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ผู้ได้รับการคัดเสือก ได้แก่ บริษัท ลำพูนปิโตรเลียม จำกัด โดยเสนอราคาเบ้นเงินทั้งสิ้น 
๑๔๑,๘๒๗.- บาท (หนึ่งแสนส่ีหม่ืนหน่ึงพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส'ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี 9ฟ่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิชัย บุญอุดมพร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราซการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



บนหกตกลงซอขาย
เลขที่..... (ข ื่^ / ๒๕๖๕

เขียนท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
วันท่ี '>๘' เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๖๕๖๕

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายวิชัย บุญอุดมพร 
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ตามคำส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘มกราคม๒๕๖๔ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ชื้อ” 
ฝ่ายหน่ึงกับ บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘/๑ หมู่ท่ี ๔ ตำบลหนองหนาม อำเภอ 
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย นายวรรธนภณ จูฑะพุทธิ กรรมการผู้จัดการ ผู้มือำนาจผูกพันปรากฏตาม 
หนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์ ลงวันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง ท้ังสองฝ่ายได้ทำการตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ชื้อได้ตกลงชื้อและผู้ขายไค้ตกลงขายวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการ 
ขุดเจาะบ่อบาดาล ในเขตพื้นที่บ้านศรีเวียงชัย หมู่ท่ี ๒๑ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามโบสั่งจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูนสั่งจ่าย ดังต่อไปน้ี

๑.๑ นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 13๗ จำนวน ๓,๘๘๐ ลิตร ในวงเงินไม่เกิน ๑๓๕,๘๐๐.- บาท
๑.๒ จารบี NLGfe ๑๕1 (๑๕ ลิตร) จำนวน ๑ กัง ในวงเงินไม่เกิน ๒,๖๒๕.-บาท
๑.๓ น้ํามันไฮโดรลิก ๖๘ ๑๘L ( ๑๘ ลิตร ) จำนวน ๒ ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๓,๔๐๒.-บาท y

รวม ๓ รายการ ในวงเงินไม่เกิน ๑๔๑,๘๒๗;,- บาท (หน่ึงแสนส่ีหม่ืนหน่ึงพันแปดร้อยย่ีสิบเจ็ดบาทถ้วน)
ข้อ ๒. ผู้ขายรับรองว,าสี่งของท่ีขายได้ตามกำหนดไวในข้อ ๑. มีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตาม 

มาตรฐานและในกรณีที่เปีนการชื้อของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจทดลอง 
แล้วต้องมีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข ้อ ๓ .ผู้ขายตกลงส่งมอบสิ่งของตามที่กำหนดไวิในข้อ ๑. ให้แก่ผู้ชื้อ ณ สถานีบริการนํ้ามัน 
เชื้อเพลิง บริษัท ลำพูน ปิโตรเลียม จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหนาม อำเภอ 
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ส่งมอบทุกครั้งที่มีการสั่งจ่ายตามลายมือขื่อของผู้มีอำนาจสั่งจ่ายนํ้ามัน

ข้อ ๔. ถ้าปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑. ผู้ชื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบ 
ส่ิงของน้ัน ในกรณีเข่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุด หรือต้องการแกไขให้ถูกต้องตาม 
ข้อตกลง โดยผู้ชื้อไม่ต้องซดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใข้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน

(ลงขื่อ)................ ^ บ..................ผู้ช้ือ
(นายวิชัย บุญอุดมพร)
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(ลงขื่อ)............น...-...."...โ..'................. พยาน
( นางสาวเอี่ยมคิริ ส ุร ิยะ)

m  บริษัท ร์ทํชุน ยโดรเ!บ่บ จํไททํ
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(นายวรรธนภณ จ'ทะ'พุทธิ)

(ลงข่ือ)..................^ เฟิฬ................... . พยาน
( นางสาวสุขาดา เรือนกองเงิน)

-๒-/ข้อ ๕. ถ้าผู้ขาย...



-๒-

ข้อ ๕. ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงฃ้อหน่ืฬอใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหาย 
แก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายยอมรับผิดและยินยอมขดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงให้แก่ 
ผู้ซ้ือ'โดยส้ินเ1ชิง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวันท่ี
H s/tt/ 1/ d  V  a  ร 'ได้รับแจ้งเบนวันเรมต้น

ข้อ ๖. การจ่ายเง ินค ่าน ํ้าม ันเช ื้อเพล ิงและหล่อล ื่น จะจ่ายตามใบแจ้งหนี้ของบริษ ัท ลำพูน 
ปีโตรเลียม จำกัด ในแต่ละครั้งที่มีการแจ้งหนี้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายในวงเงินไม่เกิน 
๑๔๑,๘๒๗.- บาท (หน่ึงแสนส่ีหม่ืนหนึ่งพันแปดร้อยย่ีสิบเจ็ดบาทถ้วน)

บันทึกฉบับน้ีทำข้ึนเป็นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน ผู้ซื้อและผู้ขาย ได้อ่านข้อความ 
โดยละเอียดตลอดและเข้าใจความหมายในบันทึกฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น 
หลักฐานต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

J § ^ $ ^  r บุ(ลงซอ)...................... โ...โ..................... ผู้ซิอ
(นายวิซัย บุญอุดมพร)

(ลงซื่อ).......... ........................................พยาน
( นางสาวเอี่ยมคิริ ส ุร ิยะ)
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(ลงซ่ือ)...................... ^ ' . วัโ..................พยาน
(นางสาวสุขาดา เรือนกองเงิน)


