
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เรื่อง ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเขื้อเพลิงและหล่อลื่น ลำหรับใฃ้กับยานพาหนะ เครื่องยนต์ 

ซ ึ่งใช ้ปฏ ิบ ัต ิงานทั่วไปหรืองานตามโครงการอันเก ี่ยวเน ื่องกับทางราชการของ 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ -  กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับ
ยานพาหนะ เครื่องยนต์ ซ ึ่งใช ้ปฏ ิบ ัต ิงานท ั่วไปหรืองานตามโครงการอ ันเก ี่ยวเน ืองก ับทางราชการชอง 
โรงเร ียนองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูน  ป่าแป๋ ประจำป ีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ -  
กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบ้านโอ่ง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 
๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย 
อื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิช้ย บุณอุตมพร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจงหวัด ปฎบัดราชการน.vm  

บายกองค์การบริหารส่วนจังหวดลำพูน



บันทึกตกลงซ้ือขาย เลขทั่^ / ๒๕

เขียนท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

บันทึกฉบับนี้ทำฃี้นระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายวิซัย บุญอุดมพร 
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผ ู้ซ ื้อ” ฝ่ายหนึ่งกับ สหกรณ์การเกษตรบ้านโเk 'จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๔/๑๑ 
หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านโอ่ง อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน โดย นายวิโรจน์ คำบุญมา ตำแหน่ง ประธานกรรมการ 
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ชาย” อีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายได้ทำการตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ซื้อได้ตกลงซื้อ และผู้ชายได้ตกลงชาย วัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับไข้กับ 
ยานพาหนะ เครื่องยนต์ ซึ่งใช้ปฏิบัติงานทั่วไปหรืองานตามโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับทางราชการของโรงเรียน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน บ้านณ์)'ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ -  กันยายน ๒๕๖๖) 
ตามใบสั่งจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนสั่งจ่าย ดังต่อไปน้ี 

๑.๑ นี้ามันดีเซล ร๗ 
๑.๒ นํ้ามันดีเซล 
๑.๓ นํ้ามันแก๊สโซฮอส์ ๙๕ 
๑.๔ นํ้ามันเบนซิน 
๑.๕ นํ้ามันหล่อลื่น ฯลฯ

ในวงเงินไม่เกิน ๒๐๐,๐๐q A j t ท (สองแสนบาทถ้วน)
ข้อ ๒. ผู้ชายรับรองว่าสิ่งชองที่ชายได้ตามกำหนดไว้ในข้อ ๑. มีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ 

ตามมาตรฐานและในกรณ ีท ี่เป ็นการซื้อของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบทดลอง ผู้ชายรับรองว่าเมื่อตรวจ 
ทดลองแล้วต้องมีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อ ๓. ผู้ชายตกลงส่งมอบสิ่งชองตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑. ให้แก่ผู้ซื้อ ณ สถานีบริการนํ้ามัน 
สหกรณ์การเกษตรบ้านโอ่ง จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๔/๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านโอ่ง อำเภอบ้านโอ่ง 
จังหวัดสำพูน ส่งมอบทุกครั้งที่มีการสั่งจ่ายตามลายมือชื่อชองผู้มีอำนาจสั่งจ่ายนํ้ามัน

ข้อ ๔. ถ้าปรากฏว่าสิ่งชองที่ผู้ชายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑. ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบ 
สิ่งชองนั้น ในกรณีเซ่นว่านี้ ผู้ชายต้องรับนำสิ่งชองนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุด หรือต้องการแกไขให้ถูกต้องตาม 
ข้อตกลง โดยผู้ซื้อไม่ต้องซดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน

ข้อ ๕. ถ้าผู้ชายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความ 
เสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ชายยอมรับผิดและยินยอมซดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ชายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง 
ให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเซิง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ชื้อเป็นวันเริ่มต้น

(ลงช ื่อ).............  . y . ..........................ฝัซอ (ลงซื่อ) น้ี.......บ ั! 2' ‘.’"น ี.้........................
( นายวิชัย บุญอุดมพร) ( นายวิโรจน์ คำบุญมา)

(ลงช ื่อ)........ ......................................พยาน (ลงชื่อ)................ ...............................
( นางสาวเอี่ยมคิริ ส ุร ิยะ) ( นางลาวทัซซกร จันทร์ต ่าย)

ผู้ชาย

พยาน

-๒- /ข ้อ ๖. การจ่าย...



ข้อ ๖. การจ่ายเงินค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จะจ่ายตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทฯ ในแต่ละครั้ง 
ที่มีการแจ้งหนี้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งแบ่งเป็น ๑๒ งวด คือ

งวดที่ ๑. ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒<£๖๕: - วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕:๖๕:
งวดที่ ๒. ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕: - วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
งวดท่ี ๓. ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
งวดท่ี ๔. ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ 
งวดท่ี ๕. ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
งวดท่ี ๖. ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 
งวดท่ี ๗. ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ 
งวดที่ ๘. ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
งวดท่ี ๙. ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
งวดท่ี ๑๐. ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
งวดท่ี ๑๑. ตั้งแต่วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
งวดท่ี ๑๒. ตั้งแต่วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 

ภายในวงเงินไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)
บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน ผู้ช้ือและผู้'ขาย ได้อ่านข้อความ 

โดยละเอียดตลอดและเข้าใจความหมายในบันทึกฉบับนี้แล้ว จิงได้ลงลายมือซื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น 
หลักฐานต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงซื่อ) ะ ^ -
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ผู้ซ้ือ
(นายวิโรจน์ คำบุญมา)

ผู้ขาย

(ลงซ ื่อ)........ .(.A..’โ.....นี้'^................ พยาน
(นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ)

(ลงซื่อ)................. f.............................พยาน
(นางสาวทัขชกร จันทร์ต่าย)


