
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นลำหรับโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชพร้อม 

ตกแต่งตลิ่งลำนํ้าแม่สาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน บริเวณพื้นที่บ้านขัวแคร่ หมู่ท่ี ๔ - บ้านจำบอน 
หมู่ท่ี ๓ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีโครงการ ช้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนลำหรับโครงการกำจัด 
ผักตบชวาและวัซพืชพร้อมตกแต่งตลิ่งลำน้ําแม่สาร ชององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน บริเวณพ้ืนท่ีบ้านฃัวแคร่ 
หมู่ท่ี ๔ - บ้านจำบอน หมู่ท่ี ๓ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

นํ้ามันเชึ๋อเพลิง(๑๕.๑0.๑๕.๐๖ ) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช 
พร้อมตกแต่งตล่ิงลำบ้ําแม'สาร จำนวน ๑ โครงการ ผู้Iด้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชญาปิโตรเลียม 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปีนเงินท้ังส้ิน ๔๙๙,๗๙๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าลีบบาทถ้วน) รวม 
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขบส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี Vo เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายวิชัย บุญอุดมพร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



บันทึกตกลงซอขาย
เลขที.่.... ๔๕...../ ๒๕๖๕

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันท่ี ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ช ื้อ” ฝ่ายหนี่งกับ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ.ชญาปีโตรเลิยม ลำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๔ หมู่ท่ี ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน โดย นายจักรี แข็งธัญกิจ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มือำนาจผูกพันปรากฏตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนา 
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผ ู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง 
ทั้งสองฝ่ายไค้ทำการตกลงกันดังต่อไปนี้

กำจัดผักตบชวาและวัชพืชพร้อมดกแต่งตลิ่งลำนํ้าแม่สาร ชององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน บริเวณพื้นที่ 
บ้านฃัวแคร่ หมู่ที่ ๔ - บ ้านจำบอน หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ 
เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๖  กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามใบสั่งจ่ายนี้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูนสั่งจ่าย ดังต่อไปนี้

๑.๑ นี้ามันดืเชลหมุนเร็ว ร๗ จำนวน ๑๕,๗๐๐ ลิตร ในวงเงินไม่เกิน ๔๘๖,๗๐๐.- บาท 
๑.๒ จารบี NLGfe ๑๕L (๑๕ ลิตร) จำนวน ๒ ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐.-บาท 
๑.๓ นํ้ามันไฮโดรลิก ๖๘ ๑๘L ( ๑๘ ลิตร ) จำนวน ๒ ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๓,๖๐๐.-บาท 
๑.๔ นํ้ามันเครื่อง เบอร์ ๔๐ จำนวน ๒ แกลลอน ในวงเงินไม่เกิน ๑,๑๔๐.- บาท 
๑.๕ นํ้ามันเบรก DOT ๓ (๐.๕๐ ลิตร) จำนวน ๔ กระบีอง ในวงเงินไม่เกิน ๓,๒๐๐.- บาท 
๑.๖ นํ้ากสั่น จำนวน ๑๐ ขวด ในวงเงินไม่เกิน ๑๕๐.- บาท 

รวม ๖ รายการ ในวงเงินไม,เกิน ๔๙๙,๗๙๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเค้าพันเจ็ดร้อยเก้าลิบบาทถ้วน) 
ข้อ ๒. ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายได้ตามกำหนดไว้ในข้อ ๑. มืคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตาม

มาตรฐานและในกรณีที่เป็นการชื้อของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจทดลองแล้วต้องมี 
คุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อ ๑. ผู้ชื้อได้ตกลงชื้อและผู้ขายได้ตกลงขายวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับ โครงการ

ข้อ ๓. ผู้ขายตกลงส่งมอบสิ่งของตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑. ให้แก่ผั1ช้ือ ณ สถานีบริการนํ้ามัน
เชื้อเพลิง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ.ซญาปีโตรเลียม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๔ หมู่ท่ี ๑๐ ต0านเส์บท นกลาง อํธุ1 
ลำพูน จังหวัดลำพูน ส่งมอบทุกครั้งที่มีการสั่งจ่ายตามลายมือซื่อของผู้มีอำนาจสั่งจ่ายนี้า^'น

(ลงซ่ือ)
(นายจักรี แข็งธัญกิจ)

-๒-/ข้อ ๔. ล้าปรากฎ...



- b -

ข้อ ๔. ถ้าปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑. ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ีงลิทธิท่ีจะไม,รับมอบส่ิงของนั้น 
ในกรณีเช่นว่าบี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุด หรือต้องการแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อตกลง โดยผู้ซ้ือไม, 
ต้องซดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน

ข้อ ๕. ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเลียหาย 
แก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายยอมรับผิดและยินยอมซดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงให้แก่ผู้ซื้อโดย 
ส้ินเชิง ภายใบ ๓๐ วัน นับแต่วันที่ไต้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวันที่ใด้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งเป็น 
วันเริ่มต้น

ข้อ ๖. การจ่ายเงินค่านั้ามันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น จะจ่ายตามใบแจ้งหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ.ซญา 
ปิโตรเลียม ในแต่ละครั้งที่มีการแจ้งหนี้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายในวงเงินไม่เกิน ๔๙๙,๗๙๐.๐๐ บาท 
(สี่แสบเถ้าหมื่นเถ้าพันเจ็ดร้อยเถ้าลิบบาทถ้วน) ริ}งแบ่งเป็น ๒ งวด คือ

งวดที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๔๖๔ -  ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๖๔ 
งวดที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๖๔ -  ๖ กรกฎาคม ๒๔๖๔ 

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีช้อความเป็นอย่างเดียวกัน ผู้ซื้อและผู้ขาย ไต้อ่านข้อความโดย
ละเอียดตลอดและเข้าใจความหมายในบันทึกฉบับนี้แล้ว จึงไต้ลงลายมือซื่อพร้อ: 
ต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงซ่ือ) ... ............ .............. .......ผู้ซ้ือ
(นายวิขัย บุญอุดมพร)

¥ _  5 ^ \ ฯ ¥ .  5*1ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงซื่อ)........ .ไ....,............ !.'.......เ:.
(บายจักรี แข็งธัญกิจ)

ผขาย

(ลงซื่อ)... ........ ....................................  .... พยาน
1 ; _  ,

( นางสุพรรณี จ ุ่มจ ันทร ์)
(ลงซ่ือ).. 4̂ -

(นางสาวสุขาดา เรือนกองเงิน)
พยาน

เลขที่โครงการ 65047065799 
เลขคุมสัญญา 650415004308


