
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้กับยานพาหนะ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล 
สำหรับสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำไตรมาสที่ ๑ 

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ไต้มีโครงการ ชื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้กับยานพาหนะ 
เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล ลำหรับสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ.ซญาปิโตรเลียม (ขายปลีก)โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งลิน ๕๐๐,๐๐๐.๐0 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

นํ้ามันเชื้อเพลิง(๑๕.๑๐.๑๕.๐๖)จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ไต้รับการคัดเลือก ไต้แก่

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน



บันทึกตกลงซื้อขาย
เลขที่ ๑ /  ๒๕๖๖ 

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
จันท่ี ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำลัง องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนี่งกับ ห้างหุ้น 
ส่วนจำกัด ข.ซญาปีโตรเลียม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๔ หมู่ท่ี ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โดย นายจักรี แข็งธัญกิจ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มือำนาจผูกพันปรากฏตามหนังสือรับรองของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ลงวับท่ี ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผ ู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายไค้ 
ทำการตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ซ้ือได้ตกลงซ้ือ และผู้ชายไค้ตกลงขายวัสดุนํ้ามันเขึ้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับยาน 
พาหนะ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล สำหรับกองช่าง และลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
กับกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ -  ธันวาคม ๒๕๖๕ ตาม 
ใบสั่งจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ผู้มือำนาจลังจ่ายนํ้ามันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนลังจ่าย ดังต่อไปน้ี 
ในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๑.๑ นํ้ามันดีเซล 13๗ 
๑.๒ นํ้ามันดีเซล 
๑.๓ นี้ามันแก๊สโซฮอส์ ๙๕ 
๑.๔ นํ้ามันเบนซิน 
๑.๕ นํ้ามันหล่อลื่น ๆลๆ

ข้อ ๒. ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายได้ตามกำหนดไว้ในข้อ ๑. มีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ ตาม 
มาตรฐานและในกรณีที่เป็นการซื้อของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจทดลองแล้วต้องมี 
คุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อ ๓. ผู้ขายตกลงส่งมอบสิ่งของตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๑. ให้แก่ผู้ซ้ือ ณ สถานีบริการนํ้ามัน ห้างหุ้น 
ส่วนจำกัด ซ.ขฌ2รโตรเลิยม เลขท่ี ๑๐๔ หมู่ท่ี ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ส่งมอบทุกครั้งท่ี 
มีการสั่งจ่ายตามลายมือซื่อของผู้มีอำนาจสั่งจ่ายนํ้ามัน และตามบัญชีหมายเลขทะเบียนยานพาหนะส่วนกลาง ประจำ 
กองช่าง และสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อ ๔. ถ้าปรากฏว่าลินค้าที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑. ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ึงลิทธิท่ีจะไม่รับมอบส่ิงของน้ัน 
ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุด หรือต้องการแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อตกลง โดยผู้ซ้ือไม่ 
ต้องขดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน

ข้อ ๕. ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุอันใดก็ตาม เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย 
แก่ผู้ซื้อแล้วผู้ขายยอมรับผิดและยินยอมขดใช้ค่าเสียหาย อันเกิดจากการที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงให้แก่ผู้ซื้อโดย 
ส้ินเขีง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวันทึได้รับแจ้งจากผู้ซื้อเป็นวันเริ่มต้น



ข้อ ๖. การขำระเงินค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จะขำระตามใบแจ้งหนี้ในแต่ละครั้งที่มีการแจ้ง 
หนี้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยกำหนดการขำระเงินเป็นรายงวด ดังนี้ 

งวดที่ ๑. ภายใน วันท่ี ๓ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
งวดที่ ๒. ภายใน วันท่ี ๑๖ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
งวดที่ ๓. ภายใน วันท่ี ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
งวดที่ ๔. ภายใน วันท่ี ๑๖ - ๓๐ พฤคจิกายน ๒๕๖๕ 
งวดที่ ๕. ภายใน วันท่ี ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
งวดที่ ๖. ภายใน วันท่ี ๑๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

บันทึกฉบับนี้ทำชื้นเป็นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน ผู้ชื้อและผู้ขาย ได้อ่านข้อความโดย 
ละเอียดตลอดและเข้าใจความหมายในบันทึกฉบับนี้แล้ว จึงไดล้งลายมือชื้อพร้อมประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงช้ือ) .... I f - J.........
( นางสาวเอี่ยมดีริ สุริยะ )

พยาน (ลงช้ือ) พยาน
( นางสาวทัขขกร จันทร์ต่าย )
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เลขที่โครงการ ๖๕๐๙๗๐๖๐๒๖๒
เลขคุมสัญญา ๖๕๐๙๑๕๐๐๗๔๐๘ '
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