
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลำหรับใช้กับยานพาหนะ เคร่ืองยนต์ 

ซึ่งใช้ปฏิบัติงานทั่วไปหรืองานตามโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับทางราชการ 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ประจำไตรมาสท่ี ๑ (ตุลาคม ๒<£๖๕ -  ธันวาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีโครงการ ชื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับ 
ใช้กับยานพาหนะ เครื่องยนต์ ซึ่งใช้ปฏิบ ัต ิงานทั่วไปหรืองานตามโครงการอันเกี่ยวเน ื่องกับทางราชการ 
ชอง ว ิท ยาล ัย เท ค โน โล ย ี องค ์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ -  
ธันวาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะกมล ปิโตรเลียม โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย 
อ่ืน  ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิชย้ ช}ณอฺ®มพร) ^
ร อ ง น า ย ก อ ง ค ก์ า ^ ^ ^ ห' ^ ป? '^ ราชกานเห^  

นายกองค์การ'นริ,หารส่วนจังพจํอค์'พร',



ไ*'
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขท่ี ท / ๒๕๖■ ๖

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันท่ี ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

บันท ึกฉบ ับน ี้ทำข ึ้นระหว่าง องค ์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน นายว ิช ัย บ ุญอุดมพร 
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราฃการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ตามคำลัง ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ขึ้งต่อใปนี้เรียกว่า “ผู้ซ ื้อ” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วน 
จำกัด ป ิยะกมล ปิโตรเลียม สำน ักงานต ั้งอย ู่เลขท ี่ ๕ ๐/๑๘  หมู่ที่ ๑๔ ตำบลล ี้ อำเภอล ี้ จ ังหวัดลำพูน 
โดย นางชัญญานันทํ ใจสุยะ ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจผูกพันปรากฏตามหนังสือรับรองของ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณ ิชย์ ลงวันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้งต่อไปนี้เรียกว่า 
“ผ ู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายได้ทำการตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ซื้อได้ตกลงซื้อและผู้ขายได้ตกลงขายวัสดุนี้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับ 
ยานพาหนะเคร่ืองยนต์ข้ึงใช้ปฏิบัติงานท่ัวไปหรืองานตามโครงการอันเก่ียวเน่ืองกับทางราชการชองวิทยาลัยเทคโนโลยี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ -  ธันวาคม ๒๕๖๕) ตามใบส่ังจ่ายน้ํามัน 
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ส่ังจ่าย ดังต่อไปน้ี 

๑.๑ นํ้ามันดีเซล Bri 
๑.๒ นี้ามันดีเซล 
๑.๓ นํ้ามันเบนซิน 
๑.๔ แก๊สโซฮอสํ ๙๕ 
๑.๕ นี้ามันหล่อลื่น ๆลๆ

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

ตามมาตรฐานและในกรณีท ี่เป ็นการซื้อชองขึ้งจะต้องม ีการตรวจสอบทดลอง ผู้ชายรับรองว่าเม ื่อตรวจ 
ทดลองแล้วต้องมีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อ ๓. ผู้ชายตกลงส่งมอบสิ่งชองตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑. ให้แก่ผู้ซื้อ ณ สถานีบริการนํ้ามัน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะกมล ปิโตรเลียม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๕๐/๑๘ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี้ อำเภอล ี้ จังหวัด 
ลำพูน ส่งมอบทุกครั้งที่มีการสั่งจ่ายตามลายมือซื่อของผู้มีอำนาจสั่งจ่ายนํ้ามัน

ข้อ ๔. ถ้าปรากฏว่าสิ่งชองที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑. ผู้ซ้ือทรงไว้ข้ึงสิทธิที่จะไม่!). 
สิ่งของนั้น ในกรณีเซ่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งชองนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุด หรือต้องการแก้ไขให้โ 
ข้อตกลง โดยผู้ซื้อไม่ต้องซดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน

มะ!'-ทุ:

ผู้ซอ(ลงขอ)......................ะ’โ...ท ุโ..........................
( นายวิชัย บุญอุดมพร )

(ลงซื่อ)...........1.1.ะ....■ ‘'ข้ .̂!..........................พยาน
( นางสาวเอี่ยมคิริ ส ุร ิยะ)

( ล ง ซ ื่อ )  .^.!'. M 1 ระ' ผู้'ฃ า ย ์.1 น้ี>
( นางชัญญานันทํ ใจส ุยะ)

(ลงซื่อ).................ใ^ !'โ.......................พยาน
( นางสาวทัซชกร จันทร์ต ่าย)

-๒ -/ข้อ ๕. ถ้าผู้,ชาย...



- ๒-
ข้อ ๕. ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความ 

เสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายยอมรับผิดและยินยอมชดใข้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขายโม่ปฏิบัติตามข้อตกลง 
ให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง ภายใน ๓0 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยให้นับ 
วันที่ได้รับแจ้งเป็นวันเริ่มต้น

ข้อ ๖. การจ่ายเงินค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จะจ่ายตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทฯ ในแต่ละครั้ง 
ที่มีการแจ้งหนี้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งแบ่งเป็น ๓ งวด คือ

งวดท่ี ๑. ต้ังแต่วันที่ (ท ตุลาคม ๒๕๖๕ -  วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
งวดท่ี ๒. ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ -  วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
งวดท่ี ๓. ต้ังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖<1-วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐1๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
บันทึกฉบับนี้ทำชื้นเป็นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน ผู้ซื้อและผู้ขาย ได้อ่านข้อความ 

โดยละเอียดตลอดและเข้าใจความหมายในบันทึกฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือซ่ือพร้อมประทํท 
หลักฐานต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงข ื่อ)................... ป ี^ . . . . ...............ผู้ซ้ือ (ลงซื่อ) !ใ...5.พ .น ี้. 'น ี้L .
( นายวิชัย บ ุญอุดมพร) ( นางชัญญานันทํ

(ลงซื่อ)....... ! . / . .โ โ .. . . น้ี..,๖ .....................พยาน (ลงขื่อ)...................โ.....................................พยาน
( นางสาวเอี่ยมคิริ ส ุร ิยะ) (นางสาวทัขซกร จันทร์ด่าย)


