
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในหนองนํ้าสาธารณะบ้านหนองปลาสะวาย หมู่ท่ี ๒ 
บ้านสันเจดีย์ - ริมปีง หมู่ท่ี ๗ และบ้านปากกล้อง หมู่ท่ี ๘ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโอ่ง

จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีโครงการซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลำหรับ 
โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในหนองนํ้าสาธารณะบ้านหนองปลาสะวาย หมู่ท่ี ๒ บ้านสันเจดีย์ - ริมปีง 
หมู่ท่ี ๗ และบ้านปากกล้อง หมู่ท่ี ๘ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันท่ี ๒๔ 
มีนาคม ๒๔๖๔ ถึง วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๔๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ลำพูนปีโตรเลียม จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 
๑๐๖,๖๔๖.- บาท (หน่ึงแสนหกพันหกร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี V *  มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายวิชัย บุญอุดมพร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิษัติราชการแทน 

บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



บันทึกตกลงซ้ือขาย
เลขที่....*}.*•......./ ๒๕๖๕

เขียนท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
วันท่ี low เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายวิชัย บุญอุดมพร 
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราซการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘มกราคม๒๕๖๔ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ซื้อ” 
ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ลำพูน ปิโตรเลียม จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘/๑ หมู่ท่ี ๔ ตำบลหนองหนาม อำเภอ 
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย นายวรรธนภณ จูฑะพุทธิ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจผูกพันปรากฏตาม 
หนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที, ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “ผ ู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง ท้ังสองฝ่ายได้ทำการตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ซื้อได้ตกลงซื้อและผู้ขายได้ตกลงขายวัสดุนํ้ามับเซื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการ 
กำจัดวัชพ ืชและผักตบชวาในหนองนํ้าสาธารณะบ้านหนองปลาสะวาย หมู่ที่ ๒ บ้านสันเจดีย์ •ร ิม ,ปิง 
หมู่ท่ี ๗ และบ้านปากกล้อง หมู่ท่ี ๘ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๙  เมษายน ๒๕๖๕ ตามใบสั่งจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนส่ังจ่าย ดังต่อไปนี้

๑.๑ นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว [3๗ จำนวน ๓,๑๙๐ ลิตร ในวงเงินไม่เกิน ๑๐๒,๐๘๐.- บาท 
๑.๒ น้ํามันไฮโดรลิก ๖๘ ๑๘L ( ๑๘ ลิตร ) จำนวน ๑ ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๑,๗๐๑.-บาท 
๑ .๓ นํ้ามันเครื่องเบอร์ ๔๐ จำนวน ๑ แกลลอน ในวงเงินไม่เกิน ๕๗๐.-บาท 
๑.๔ จารบี NLGIfe ๑๕1 (๑๕ ลิตร) จำนวน ๑ ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๒,๒๙๕.-บาท

รวม ๔ รายการ ในวงเงินไม่เกิน ๑๐๖,๖๔๖.-บาท (หน่ึงแสนหกพันหกร้อยส่ีสิบหกบาทถ้วน)
ข้อ ๒. ผู้ชายรับรองว่าสิ่งของที่ขายได้ตามกำหนดไวในข้อ ๑. มีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตาม 

มาตรฐานและในกรณีที่เบ็เนการซื้อของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจทดลอง 
แล้วต้องมีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข ้อ ๓. ผู้ขายตกลงส่งมอบสิ่งของตามที่กำหนดไวในข้อ ๑.ให ้แก ผู้่ซ้ือ ณ สถานีบริการนํ้ามัน 
เชื้อเพลิง บริษัท ลำพูน ปิโตรเลียม จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘/๑ หมู่ท่ี ๔ ตำบลหนองหนาม อำเภอ 
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ส่งมอบทุกครั้งที่มีการสั่งจ่ายตามลายมือซื่อของผู้มีอำนาจสั่งจ่ายนํ้ามัน

ข้อ ๔. ถ้าปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑. ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบ 
ส่ิงของน้ัน ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุด หรือต้องการเนาไขให้ถูกต้องตาม 
ข้อตกลง โดยผู้ซื้อไม่ต้องซดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใข้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน

.................. . . . ........................... ผซอ
j N k  บริษัท ฝาพน ษัโดร!เ^น จำกัด

(ลงขื่อ). ( ล ง ! ^ . ( ^ ® ™ ® ฟ ้ 3 ' 
(นายวรรธนภณ จูฑะพุทธิ)(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงซื่อ). ( y * ฟ^]............. ..........ไ:”,.................... พยาน (ลงซ่ือ).................... f j w ว ั.....................พยาน
( นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ ) ( นางสาวสุชาดา เรือนกองเงิน )

-๒-/ข้อ ๕. ถ้าผู้ขาย...



-๒-

ข้อ ๕, ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหน่ึงข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย 
แก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายยอมรับผิดและยินยอมซดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงให้แก่ 
ผู้ซ้ือโดยส้ินเซิง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ซ้ือ โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวันท่ี 
ได้รับแจ้งเป็นวันเริ่มต้น

ข้อ ๖. การจ่ายเงินค่านํ้ามันเขื้อเพลิงและหล่อลื่น จะจ่ายตามใบแจ้งหน้ีของบริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม 
จำกัด ในแต่ละครั้งที่มีการแจ้งหนี้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๖,๖๔๖.- บาท 
(หน่ึงแสนหกพันหกร้อยส่ีสิบหกบาทถ้วน)

บันทึกฉบับน้ีทำข้ึนเป็นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน ผู้ซื้อและผู้ขาย ได้อ่านข้อความ 
โดยละเอียดตลอดและเข้าใจความหมายในบันทึกฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น 
หลักฐานต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงซ่ือ)
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ผู้ซ้ือ

{)ะ J(ลงซื่อ)........... .......................................พยาน
( นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ ) #7(ลงซ่ือ)  ................  T:.... :  .... พยาน

(นางสาวสุชาดา เรือนกองเงิน)


