
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับยานพาหนะ เครื่องยนต์ 

ซ ึ่งใช้ปฏิบ ัต ิงานทั่วไปหรืองานตามโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับทางราชการ 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔ -  ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนสำหรับใช้กับ 
ยานพาหนะ เครื่องยนต์ ซึ่งใช้ปฏิบัติงานทั่วไปหรืองานตามโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับทางราชการของ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำไตรมาสท่ี ๑ (ตุลาคม 
๒๕๖๔ -  ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ผู้!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะกมล ปิโตรเลียม โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังล้ิน 
๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย 
อ่ืน  ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ค0 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ฟ ้^
(นายวิช ้ย บุญอุดม,พ,ร)

'รอง่บายกองคก์าร^ารส่วน^ พว! ป§บไ ราซการแทน 
บายกองค์การบ,!หารส่'วนจั'»หวัดลำพูม



บันทึกตกลงฃึอขาย เลขที่ ร*ท/๒๕๖๕
เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

วันท่ี ร  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง องค์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน นายว ิช ัย บ ุญอุดมพร
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ตามคำลัง ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วน 
จำกัด ปิยะกมล ปิโตรเลียม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๕๐/๑๘ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดย นาง 
ชัญญานันทํ ใจสุยะ ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจผูกพันปรากฏตามหนังสือรับรองของ กรมพัฒนา 
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์ ลงวันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผ ู้ขาย” อีก 
ฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายไค้ทำการตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ซื้อไค้ตกลงซื้อและผู้ขายได้ตกลงขายวัสดุนํ้ามันเชื้อเพสิงและหล่อลื่นลำหรับใช้กับ
ยานพาหนะ เคร่ืองยนต์ ซ่ึงใช้ปฏิบัติงานท่ัวไปหรืองานตามโครงการอันเก่ียวเน่ืองกับทางราฃการของวิทยาลัยเทคโนโลยี 
และการจัดการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔ -  ธันวาคม ๒๕๖๔) 
ตามใบส่ังจ่ายน้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ส่ังจ่าย ดังต่อไปน้ี

๑.๑ นามันดีเซล ธ๗ 
๑.๒ น้ํามันดีเซล 
๑.๓ นํ้ามันเบนซิน 
๑.๔ แก๊สโซฮอล์ ๙๕ 
๑.๕ นํ้ามันหล่อลื่น ๆลฯ

ในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ข้อ ๒. ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายไค้ตามกำหนดไวิในข้อ ๑. มีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้

ตามมาตรฐานและในกรณีที่เ'ป ็นการซื้อของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบทดลอง ผ ู้ขายรับรองว่าเม ือตรวจ 
ทดลองแล้วต้องมีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อ ๓. ผู้ขายตกลงส่งมอบสิ่งของตามที่กำหนดไวิในข้อ ๑. ให้แก่ผู้'ซ้ือ ณ สถานีบริการนํ้ามัน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะกมล ปิโตรเลียม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๕๐/๑๘ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัด

ข้อ ๔. ถ้าปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑. ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับมอบ
สิ่งของนั้น ในกรณีเซ่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุด หรือต้องการแก้ไขให้ถูกต้องตาม 
ข้อตกลง โดยผู้ซื้อไม่ต้องซดใช้ค่าเลียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน

ลำพูน ส่งมอบทุกครงที่มีการสั่งจ่ายตามลายมือขอของผู้มีอำนาจสั่งจ่ายนํ้ามัน

( นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ ) ( นางสาวทัซซกร จันทร์ต่าย )

-๒- /ข้อ ๕. ถ้าผู้ขาย...



- ๒ -
ข้อ ๔. ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความ 

เสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายยอมรับผิดและยินยอมชดใข้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขายไม,ปฏิบัติตามข้อตกลง 
ให้แก'ผู้ซ้ือโดยส้ินเชิง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับ 
วันที่ได้รับแจ้งเป็นวันเริ่มด้น

ข้อ ๖. การจ่ายเงินค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จะจ่ายตามใบแจ้งหน้ีของบริษัทๆ ในแต่ละคร้ัง 
ที่มีการแจ้งหนี้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงแบ่งเป็น ๓ งวด คือ

งวดท่ี ๑. ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ -  วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๔๖๔ 
งวดท่ี ๒. ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ -  วันท่ี ๓๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ 
งวดท่ี ๓. ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๖๔ - วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๔๖๔ 

ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน)
บันทึกฉบับน้ีทำชื้นเป็นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน ผู้ซื้อและผู้ขาย ได้อ่านข้อความ 

โดยละเอียดตลอดและเข้าใจความหมายในบันทึกฉบับนี้แล้ว จิงได้ลงลายมือซื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น 
หลักฐานต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงซ่ือ) ................ฟ้^ ....................

( นายวิชัย บุญอุดมพร)
ผู้ซ้ือ

(ลงซ่ือ) ......บ ุ - , J
( นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ )

พยาน

(ลงซื่อ)..........โ.วั !̂.V.'บัไ liL
( นางชัญญานันทํ ใ

(ลงซ่ือ)................... เโพพไ..................... . พยาน
(นางสาวทัฃซกร จันทร์ต่าย)


