
ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู
เรือ่ง ประกาศผูข้บะการเสนอราคา ซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่  สำหรบัโครงการปรบัปรงุซอ่มแซมถนนลกูรงัเพ ือ่ 
การเกษตรและถนนลกูรงัสาธารณะ ในเขตพ ืน้ท ีต่ำบลทาปลาดกุ อำเภอแมท่า จงัหวดัลำพนู โดยวธิ เีฉพ าะเจาะจง

ตามที ่ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู ไดม้โีครงการ ซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ สำหรบัโครงการ 
ปรบัปรงุซอ่มแซมถนนลกูรงัเพือ่การเกษตรและถนนลกูรงัสาธารณะ ในเขตพืน้ทีต่ำบลทาปลาคกุ อำเภอแมท่า จังหวัด 
ลำพนู โดยวธิเีฉพาะเจาะจง น้ัน

นัา้มนัเชือ้เพลงิ(๑๕ .๑๐.๑๔.๐๖ )วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ สำหรบัโครงการปรบัปรงุซอ่มแซมถนนลกูรงั 
เพือ่การเกษตรและถนนลกูรงัสาธารณะ ในเขตพืน้ทีต่ำบลทาปลาดกุ อำเภอแมท่า จงัหวดัลำพนู จำนวน ๑ โครงการ 
ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ไดแ้ก ่ หา้งหุน้สว่นจำกดั ซ.ซญาโ]โตรเลยีม (ขายปลกี) โดยเสนอราคา เปน็เงินทัง้สิน้ 
๔๘๓,๒๗๐.๐๐ บาท (สีแ่สนแปดหมืน่สามพนัสองรอ้ยเจด็ลบิบาทถว้น) รวมภาษมีลูคา่เพ ิม่และภาษอีืน่  คา่ขนสง่ 
คา่จดทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทัง้ปวง

ประกาศ ณ วันที ่ 90 มนีาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายวชิย้ บญุอดุมพร)

รองบายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ปฏบิตัริาชการแทน 

นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู



บันทึกตกลงซื้อขาย
เลขที่..... ๓๗ 7๒๕๖๕

เขียนที ่ องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดลำพนู 
วันท่ี ๑๑ เดอืน มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

บนัทกึฉบบันีท้ำขึน้ระหว่าง องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู โดยนายวชิยั บญุอดุมพร ตำแหนง่ 
รองบายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ปฏบิตัริาซการแทน นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู ตามคำสัง่องคก์าร 
บริหารสว่นจงัหวัดลำพนู ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ขึง้ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ ‘'ผ ูซ้ ือ้” ฝา่ยหนีง้ กับ 
หา้งหุน้สว่นจำกัด ช.ขญาปโิตรเลยีม ลำนกังานตัง้อยูเ่ลขที ่ ๑๐๔ หมู่ท่ี ๑๐ ตำบลบา้นกลาง อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด 
ลำพนู โดย นายจกัร ี แข็งธัญกจิ หุน้สว่นผูจั้ดการ ผูม้อีำนาจผกูพนัปรากฏตามหนงัสอืรบัรองของกรมพฒันาธรุกจิการ 
คา้ กระทรวงพาณชิย ์ ลงวันท่ี ๑๙ เดอืน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึง้ตอ่ไปนีเ้รยิกวา่ “ผ ูข้าย” อกีฝา่ยหนีง้ ท้ังสอง 
ฝา่ยไคท้ำการตกลงกนัดงัตอ่ไปนี้

ขอ้ ๑ .ผูซ้ือ้ไคต้กลงซือ้และผูข้ายไคต้กลงขายวสัดนุํา้มบัเซือ้เพลงิและหลอ่ล,ีบลำหรบัโครงการ 
ปรบัปรงุชอัมแชมถนนลกูรงัเพือ่การเกษตรและถนนลกูรงัสาธารณะใบเขตพืน้ทีต่ำบลทาปลาดกุ อำ๓ อแมท่า 
จงัหวดัลำพนู ตัง้แตว่บัที ่ ๑๔ มนีาคม ๒๕๖๕ ถงึ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามใบสัง่จา่ยนํา้มนัเซือ้เพลงิและหลอ่สีบ่ที ่
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนูสัง่จา่ย ดังต่อไปนี้

๑.๑ บํา้มบัดเืชลหมนุเรว็ ร๗ จำนวน ๑๔,๓๙๐ ลิตร ในวงเงินไมเ่กนิ ๔๔๖,๐๙๐.- บาท 
๑.๒ จารบ ี NLGIte ๑๕L (๑๕ ลติร) จำนวน ๖ ถัง ใบวงเงินไม,เกนิ ๑๕,๖๐๐.-บาท 
๑.๓ บํา้มับไฮโดรลิก ๖๘ ๑๘L ( ๑๘ ลิตร ) จำนวน ๖ ถัง ใบวงเงินไมเ่กนิ ๑๑,๔๐๐.-บาท 
๑ .๔ นํา้มนัเครือ่ง เบอร ์๔๐ จำนวน ๖ แกลลอน ในวงเงินไม'เกนิ ๓,๔๒๐.-บาท
๑.๕ นํา้มบัเบรก DOT ๓ (๐.๕๐ ลติร) จำนวน ๘ กระปอ๋ง ใบวงเงินไมเ่กนิ ๖,๔๐๐.- บาท 
๑.๖ นํา้กสัน่ จำนวน ๒๔ ชวด ใบวงเงินไมเ่กนิ ๓๖๐.- บาท 

รวม ๖ รายการ โนวงเงินไมเ่กนิ ๔๘๓,๒๗๐.๐๐ บาท (สีแ่สนแปดหมืน่สามพนัสองร้อยเจ็ดสบืบาทถว้น)
ขอ้ ๒. ผูช้ายรับรองว่าสงิของทีข่ายไคต้ามกำหนดไว้ไนขอ้ ๑. มคีณุภาพไมตากวา่ทีก่ำหนดไวต้าม 

มาตรฐานและโบกรณทิีเ่ปบิการซือ้ของขึง้จะตอ้งมกีารตรวจสอบทดลอง ผูข้ายรบัรองวา่เมือ่ตรวจทดลองแลว้ตอ้งม ี
คุณภาพไม,ตํา่กวา่ทีก่ำหนดไวต้วัย

ขอ้ ๓. ผูช้ายตกลงสง่มอบสิง่ของตามทีก่ำหนดไว้โนขอ้ ๑. ใหแ้กผู่ซ้ือ้ ณ สถานีบริ£
J ,  1/ ^  V J  J  ’จเ,*1!U1 ® •® / รเชอเพลงิ หา้งหุน้สว่นจำกดั ช.ซญาปโิตรเลยีม สำนกังาบดงัอยูเ่ลขท ึ ๑๐๔ หม่ทึ ๑๐ ตำบล!ถร้iกลาง-ย0 ร

ลำพนู จังหวัดลำพนู สง่มอบทกุครัง้ทีม่กีารสัง่จา่ยตามลายมอืชือ่ของผูม้อีำนาจสัง่จา่ยนํา้!

(ลงช่ือ) ^๕ร^
(นายวชิยั บญุอดุมพร)

ผ้ซ้ือ (ลงชือ่)
(นายจกัร ี แข็งธัญกจิ)

J l - J(ลงช ือ่)....... LLz...h!Z....................พยาน
( นางสาวเอีย่มศริ ิ ส รุยิะ)

(ลงช่ือ),
ท '

.....................6. ๗าโบั....................พยาน
( บางสาวสชุาดา เรอืนกองเงิน )

-๒-/ขอ้ ๔. ถา้ปรากฎ...



-๒-

ขอ้ ๔. ถา้ปรากฏวา่สงิของทีผู่ข้ายสง่มอบไม,ตรงตามขอ้ ๑. ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม,รับมอบ 
สิงของน้ัน ใบกรณเีซน่วา่นั ้ผูข้ายตอ้งรบันำสงิของนัน้กลบัคนืโดยเรว็ทีส่ดุ หรอืตอ้งการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งตามขอ้ตกลง 
โดยผูซ้ือ้ไมต่อ้งขดไขค้า่เสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท้ังล้ิน

ขอ้ ๕. ถา้ผูข้ายไมป่ฎบิต้ตามขอ้ตกลงขอ้หนึง่ขอ้ใดดว้ยเหตใุดๆ กต็าม จนเปน็เหตใุหเ้กดิความเสยีหาย 
แก่ผู้ซือ้แล้ว ผูข้ายยอมรบัผดิและยนิยอมซดใชค้า่เสยีหายอนัเกดิจากการทีผู่ข้ายไมป่ฎบิต้ติามขอ้ตกลงใหแ้กผู่ซ้ือ้โดย 
ล้ินเซิง ภายใน ๓๐ วับ นบัแตวั่บทึไ๋ตร้บัแจง้จากผูซ้ือ้ โดยใหน้บัวันทีไ่ต้รับแจ้งจากผูซ้ือ้ โดยใหน้บัวันทีไ่ต้รับแจ้งเปน็ 
วันเร่ิมต้น

ขอ้ 6. การจา่ยเงนิคา่น ัา้ม ับเซือ้เพลงิและหลอ่ทีน่ จะจา่ยตามใบแจง้หนีข้องหา้งหุน้สว่นจำกดั ช.ขญา 
ปโิตรเลยีม ในแตล่ะครัง้ทีม่กีารแจง้หนีใ้หอ้งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู ภายใบวงเงนิไมเ่กนิ ๔๘๓,๒๗๐.๐๐ บาท 
(ทีแ่ลนแปดหมืน่ลามพบัสองรอ้ยเจด็สบิบาทถว้น) ซึง่แบง่เปน็ ๒ งวด คือ

งวดท่ี ๑ ตัง้แตว่นัที ่ ๑๔ มนีาคม ๒๕๖๔ -  ๑๑ เมบายน ๒๕๖๕
งวดท่ี ๒ ตัง้แตวั่นที ่ ๑๒ เมบายบ ๒๕๖๕ -  ๖ พฤบภาคม ๒๕๖๕ 

บนัทกึฉบบันีท้ำขึน้เปน็สองฉบบั มขีอ้ความเปน็อยา่งเดยวกบั ผ ู'้ซ ือ้ แ ล ะ ฟ ้̂ ข อ้ ค ว า ม 'โ ด ย  
ละเอยีดตลอดและเขา้ใจความหมายในบนัทกึฉบบันีแ้ลว้ จึงไตล้งลายมอีซึอ่พร้อมป 
ตอ่หนา้พยานและเกบ็ไวฝ้า่ยละฉบบั

(ลงข่ือ)
(บายวชิยั บญุอดุมพร)

ผ้ซ้ือ (ลงข ือ่)..... ว ้̂ ^ ไ .ไ'..)..ใ..............ผู,้ขาย
(นายจกัร ี แข็งธัญกิจ)

(ลงข ือ่)........... (..โ...โโ .....1ไ,..................... พยาน
( นางสาวเอีย่มคริ ิ ส รุยิะ)

(ลงขือ่).. ..... พยาน
(บางสาวสขุาดา เรอืนกองเงิน)

เลขทีโ่ครงการ 65027476484 
เลขคมุสญัญา 650315003646


