
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลำหรับใช้กับยานพาหนะ เคร่ืองยนต์ 

ซ็่งใช้ปฏิบัติงานทั่วไปหรืองานตามโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับทางราชการ 
ของโรงเรียนบาทรายวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ประจำไตรมาสท่ี ๒ (มกราคม ๒£๖๕ -  มีนาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีโครงการ ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนสำหรับใช้กับ 
ยานพาหนะ เครื่องยนต์ ซึ่งใช้ปฏิบัติงานทั่วไปหรืองาบตามโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับทางราชการชอง 
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำไตรมาสท่ี ๒ (มกราคม ๒๕๖๕- 
มีนาคม ๒๕๖๕)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะกมล ปิโตรเลียม โดยเสนอราคา เบีนเงินท้ังส้ิน 
๑0๐,๐๐0.- บาท (หน่ึงแสบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย 
อ่ืน  ๆ ท้ังปวง

ประกาค ณ วันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ค. ๒๕๖๔

(บายวิชัย บุญดุดมพร)
รองนายกองค์การบริหารสว่น^หวดั ปฏิบัตราชการนหน 

นายกรงค ์การบริหารส่วนจัง'พ'พาพูน



บันทึกตกลงซ้ือขาย เลขท่ีพ/๒๕๖๔
เขียนท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

วับท่ี ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๖๕๖๔

บันทึกฉบับนี้ทำชื้นระหว่าง รงค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายริชัย บุญอุดมพร 
ตำแหน่ง รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ตามค์าสัง ท่ี ๖๐/๖๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหน่ึงกับ ห้างหุ้นส่วน 
จำกัด ปิยะกมล ปิโตรเลียม ลำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๕๐/©๘ หมู่ท่ี ©๔ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดย นาง 
ชัญญานันทํ ใจลุยะ ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจผูกพันปรากฏตามหนังสือรับรองของ กรมพัฒนา 
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๖๕๖๖ ซื้งต่อไปนี้เรียกว่า “ผ ู้ขาย” 
อีกฝ่ายหน่ึงท้ังสองฝ่ายไค้ทำการตกลงกันดังต่อไปน้ี

ข้อ ©. ผู้ซื้อได้ตกลงซื้อและผู้ขายไค้ตกลงขายวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นลำหรับใช้กับ 
ยานพาหนะ เคร่ืองยนต์ ซ่ึงใช้ปฏิบัติงานท่ัวไปหรืองาบตามโครงการอันเก่ียวเน่ืองกับทางราชการของโรงเรียน 
บาทรายวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำไตรมาสท่ี ๒ (มกราคม ๒๕๖๕ -  มีนาคม ๒๕๖๕) 
ตามใบส่ังจ่ายบ้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืบท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ส่ังจ่าย ดังต่อไปน้ี 

©.๑ น้ํามับดีเซล 
©.๒ นามันดีเซล 
©.๓ นามันเบนซิน 
©.๔ แก๊สโซฮอส์ ๙๕ 
©.๕ น้ํามัน1หล่อล่ืน ๆลฯ

ในวงเงินไม่เกิน ©๐๐,๐๐๐.-บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน)
ข้อ ๒. ผู้ขายรับรองว่าส่ิงของท่ีขายไค้ตามกำหนดไว้ในข้อ ๑. มีคุณภาพไม่ต่ํากว่าท่ีกำหนดไว้ 

ตามมาตรฐานและใบกรณีที่เป็นการซื้อของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเมือตรวจ 
ทดลองแล้วต้องมีคุณภาพไม่ต่ํากว่าท่ีกำหนดไว้ด้วย

ข้อ ๓. ผู้ขายตกลงส่งมอบสิ่งของตามท ีก่ำหนดไว้ในข้อ ©. ให้แก,ผู้ซ้ือ ณ สถานีบริการน้ํามัน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะกมล ปิโตรเลียม ลำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๕๐/©๘ หมู่ท่ี ๑๔ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัด 
ลำพูน ส่งมอบ'ทุกคร้ังท่ีมืการส่ัง'จ่ายตามลายมือ1ช่ือ1ของผู้มีอำนาจส่ัง,จ่าย,น้ํามัน

ข้อ ๔. ถ้าปรากฎว่าส่ิงของท่ีผู้ขายส่งมอบไม่ตรงดามข้อ ๑. ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับมอบ 
ส่ิงของน้ัน ในกรณีเซ่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกสับคืนโดยเร็วที่สุด หรือต้องการแก้ไขให้ถูกต้องตาม 
ข้อตกลง โดยผู้ซ้ือไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค,าใข้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)................านโั........................... ผ้ซ้ือ (ลงขื่อ).............^....}ช ื้?1ใ....................ผ้ฃาย
( นายวิชัย บุญอุดมพร ) ( นางซัญญานันทํ ใจสุยะ )

(ลงขื่อ)................................................ พยาน (ลงข่ือ)........................................... ...... พยาน
( บางสาวเอี่ยมคืริ สุริยะ ) ( นางสาวทัซซกร จันทร์ต่าย )

-๖- /ข้อ ๕. ถ้าผั'ขาย...



- ๒ -
ข้อ ๕. ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหน่ิงข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จบเป็นเหตุให้เกิดความ 

เลียหายแก่ผู้ซ้ือแล้ว ผู้ขายยอมรับผิดและยินยอมซดใช้ค่าเลียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง 
ให้แก่ผู้ซ้ือโดยส้ินเซิง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ซ้ือ โดยให้นับวันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ซ้ือ โดยให้นับ 
วันท่ีได้รับแจ้งเป็นวันเร่ิมต้น

ข้อ ๖. การจ่ายเงินค่าน้ีามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จะจ่ายตามใบแจ้งหน้ีของบริษัทๆในแต่ละคร้ัง 
ท่ีมีการแจ้งหน้ีให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงแบ่งเป็น ๓ งวด คือ

งวดท่ี ๑. ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕:๖๕ -  วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕:
งวดท่ี ๒. ต้ังแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ -  วันท่ี ๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
งวดท่ี ๓. ต้ังแต่วันท่ี ๑ มีนาคม ๖๕๖๕ - วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-'บาท (หน่ิงแสนบาทถ้วน)
บันทึกฉบับน้ีทำข้ึนเป็นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกับ ผู้ซ้ือและผู้ขาย ได้อ,านช้อความ 

โดยละเอียดตลอดและเข้าใจความหมายใบบันทึกฉบับน้ีแล้ว จึงได้ลงลายมือซ่ือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น 
หลักฐานต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงซื่อ). ว....................... .7...................... ฝ่ซิอ (ลงขือ)............................................................................C T T C

( นายวิชัย บุญอุดมพร ) ( นางชัญญานันทั ใจสุยะ )

(ลงซื่อ)................................................ พยาน (ลงซ่ือ). f a r  พ เา 1บ

( นางสาวเอี่ยมค ริ ิ สุร ิยะ) (บางสาวพัชขกร จันทร์ด่าย)


