
บันท ึกข้อตกลงแนบท้ายบ ันท ึกตกลงซื้อขาย เลขที่...'k d / t e ๕!๖๔
วัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการปรับปรุงภูมิท้ศม่บริเวณโดยรอบเหมืองลี้

อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

บ ันทึกฉบับน ี้ทำช ื้น ณ องค ์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ 
ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ .๑๗ เดือน ก ันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง 
องค์.กา.รบริหารส่วนจังหวัด-ลำพูน โดย นายวิช ัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้'ซ้ือ” ฝ่ายหนึ่งกับ 
บริษัท ลำพูนปีโตรเลียม จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘/๑ หมู่ท่ี ๔ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน โดย นายวรรธนภณ จูฑะพุทธิ กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจผูกพันปรากฏตามหนังสือรับรอง 
ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า 
“ผู้ชาย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ทำการตกลงกันดังต่อไปนี้ 

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมืข้อความดังต่อไปนี้
ผู้ซื้อและผู้ชายได้ตกลงกันยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบันทึกตกลงซื้อขายวัสดุ 

นี้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เลขที่ ๘๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๔ สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน่ 
บริเวณโดยรอบเหมืองลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบันทึกตกลงซื้อขาย ข้อ ๑ 

ข้อความเดิม
ข้อ ๑. ผู้ซื้อไค้ตกลงซื้อและผู้ขายได้ตกลงขายวัสดุนี้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นลำหรับโครงการ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเหมืองลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ออกปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน 
๒๕๖๔ ถึง ๑ตุ!.'กันยายน ๒๕๖๔ ตามใบสั่งจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลี่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
สั่งจ่าย ดังต่อไปน้ี

๑.๑ นํ้ามันดืเชลหมุนเร็ว 13๗ จำนวน ๔,๘๘๐ ลิตร ในวงเงินไม่เกิน ๑๕๑,๒๘๐.- บาท 
๑.๒ จารบี NLGIfe ๑๕L (๑๕ ลิตร) จำนวน ๒ กัง ในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐.-บาท 
๑.๓ น้ํามันไฮโดรลิก ๖๘ ๑๘L ( ๑๘ ลิตร ) จำนวน ๒ กัง ในวงเงินไม่เกิน ๓,๖๐๐.-บาท 
๑.๔ นํ้ามันเครื่อง เบอร์ ๔๐ จำนวน ๒ แกลลอน ในวงเงินไม่เกิน ๑,๑๔๐.- บาท 
๑.๕ นี้ามันเบรก DOT ๓ (๐.๕๐ ลิตร) จำนวน ๓ กระป๋อง ในวงเงินไม่เกิน ๒,๔๐๐.- บาท 
๑.๖ นํ้ากส่ัน จำนวน ๑๒ ขวด ในวงเงินไม่เกิน ๑๘๐.- บาท 

รวม ๖ รายการ ในวงเงินไม่เกิน ๑๖๓,๖๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).. .. ผ้ช้ือ
ใ}?^M 5

( ล ง ช ื้อ ) . ^ ฝ ่5ขา'ย' 
(นายวรรธนภณ ลูฑะพุทธ) '(นายวิชัย บ ุญอุดมพร)

(ลงชื่อ).. บ ุ- . พยาน (ลงช่ือ)....................^ f.โ..................พยาน
( นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ ) (นางสาวสุชาดา เรือนกองเงิน)

-๒-/ข้อความใหม่...



ข้อความใหม่
ข้อ ๑. ผู้ซื้อได้ตกลงซื้อและผู้ขายได้ตกลงขายวัสดุบํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเหมืองลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ออกปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน 
๒๕๖๔ ถึง ๒๓, กันยายน ๒๕๖๔ ตามใบสั่งจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
สั่งจ่าย ดังต่อไปน้ี

๑.๑ นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว ร๗ จำนวน ๔,๘๘๐ ลิตร ในวงเงินไม่เกิน ๑๕๑,๒๘๐.- บาท 
๑.๒ จารบี NLGIb ๑๕1 (๑๕ ลิตร) จำนวน ๒ ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐.-บาท 
๑.๓ น้ํามันไฮโดรลิก ๖๘ ๑๘1 ( ๑๘ ลิตร ) จำนวน ๒ ถัง ในวงเงินไม,เกิน ๓,๖๐๐.-บาท 
๑.๔ นํ้ามันเครื่อง เบอร์ ๔๐ จำนวน ๒ แกลลอน ในวงเงินไม่เกิน ๑,๑๔๐.- บาท 
๑.๕ นํ้ามันเบรก DOT ๓ (๐.๕๐ ลิตร) จำนวน ๓ กระปอง ไนวงเงินไม่เกิน ๒,๔๐๐.- บาท 
๑.๖ นี้ากสั่น จำนวน ๑๒ ขวด ในวงเงินไม่เกิน ๑๘๐.- บาท 

รวม ๖ รายการ ในวงเงินไม่!กิน ๑๖๓,๖๐๐.- บาท (หนี้งแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

เพิ่มเติมรายละเอียดประกอบบันทึกข้อตกลงแนบท้ายบันทึกตกลงซื้อขาย ดังนี้
ให้ถือบันทึกของกองข่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ลพ ๕๑๐๐๕/๑๓๘๒ 

ลงวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นส่วนหนี้งของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายบันทึกตกลงซื้อขาย รวมจำนวน ๒ แผ่น

ความใดที่ขัดหรือแย้งบันทึกตกลงแนบท้ายบันทึกตกลงซื้อขายฉบับนี้ ให้ใช้ความตาม 
บันทึกตกลงแนบท้ายบันทึกตกลงซื้อขายนี้แทน ส่วนความอื่นให้คงไว้ตามสัญญา

บันทึกตกลงแนบท้ายบันทึกตกลงซื้อขายฉบับน้ี ทำข้ึนเป็นสองฉบับ มีความถูกต้องตรงกัน 
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี)ไว้เป็น 
สำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงซื่อ).. f .. ผ้ซ้ือ
1 ส์าynuTfo.รเสืแน น้ีไ;;วั

( ล ง ซ อ ) . . ผ ้ข า ย  
(นาย'วรรธนภณ จู1ทะพุทธิ)(นายวิขัย บุญอุดมพร )

(ลงซื่อ).............h l.A ........ . พยาน (ลงซ่ือ)........................gjsr.rT...............พยาน
( นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ ) (นางสาวสุชาดา เรือนกองเงิน)



บันทึกตกลงซ๊ือขาย
เลขที่ .รุ'??. / ๒๕๖๔

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
วันท่ี เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายวิช ัย บุญอุดมพร 
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘มกราคม๒๕๖๔ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” 
ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘/๑ หมู่ที ่ ๔ ตำบลหนองหนาม อำเภอ 
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย นายวรรธนภณ จูฑะพุทธิ กรรมการผู้จัดการ ผู้มือำนาจผูกพันปรากฏตาม 
หนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่1๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ซ่ึง 
ต่อไปนี้เรียกว่า “ผ ู้ชาย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ทำการตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ซื้อไค้ตกลงซื้อและผู้ชายได้ตกลงขายวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเหมืองลี้ อำเภอลี้ จ ังหวัดลำพูน ออกปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน 
๒๔๖๔ - วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๔๖๔ ตามใบสั่งจ่ายนี้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูนสั่งจ่าย ดังต่อไปนี้

๑.๑ นี้ามันดีเซลหมุนเร็ว ธ๗ จำนวน ๔,๘๘๐ ลิตร ในวงเงินไม,เกิน ๑๔๑,๒๘๐.- บาท 
๑.๒ จารบี NLGIfe ๑๔L (๑๔ ลิตร) จำนวน ๒ กัง ในวงเงินไม่เกิน ๔,๐๐๐.-บาท 
๑.๓ น้ํามับไฮโดรลิก ๖๘ ๑๘L ( ๑๘ ลิตร ) จำนวน ๒ กัง ในวงเงินไม่เกิน ๓,๖๐๐.-บาท 
๑.๔ นํ้ามันเครื่อง เบอร์ ๔๐ จำนวน ๒ แกลลอน ในวงเงินไม'เกิน ๑,๑๔๐.- บาท 
๑.๔ นํ้ามันเบรก DOT ๓ (๐.๔๐ ลิตร) จำนวน ๓ กระปอง ในวงเงินไม่เกิน ๒,๔๐๐.- บาท 
๑.๖ นํ้ากส่ัน จำนวน ๑๒ ขวด ในวงเงินไม่เกิน ๑๘๐.- บาท 

รวม ๖ รายการ ในวงเงินไม่เกิน ๑๖๓,๖๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
ข้อ ๒. ผู้ขายรับรองว่าสิ่งชองที่ขายได้ตามกำหนดไว้ในข้อ ๑. มีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตาม 

มาตรฐ'านและในกรณีที่เปีนการซื้อของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบทดลอง ผู้ชายรับรองว่าเมื่อตรวจทดลอง 
แล้วต้องมีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข ้อ ๓. ผู้ชายตกลงส่งม้อบสิ่งของตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ .ให้แก่ผู้ซื้อ ณ สถานีบริการนํ้ามัน 
เชื้อเพลิง บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหนาม อำเภอ 
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ส่งมอบทุกครั้งที่มีการสั่งจ่ายตามลายมือซื่อของผู้มีอำนาจสั่งจ่ายนํ้ามัน

ข ้อ .๔. ถ้าปรากฏว่าสิ่งชองที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑. ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบ 
สิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ชายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุด หรือต้องการแก้ไขให้ถูกต้องตาม
ข้อตกลง โดยผู้ซื้อไม่ต้องซดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน

(ลงซื่อ). jK > .. ผ้ซ้ือ ( ล ง ซ ื้อ ) ^ ^ M lร!1̂ ^ ^ ^ ? ^ ย
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายวรรธนภณ จูฑะพุทธิ)

(ลงซื่อ). / I - J . พยาน (ลงซ่ือ)......................J jh 'บั...................พยาน
( นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ ) ( นางสาวสุชาดา เรือนกองเงิน )



-๒-

c

ข้อ ๕. ถ้าผู้ขายไม,ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหน่ึงข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย 
แก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายยอมรับผิดและยินยอมซดใข้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงให้แก่ 
ผู้ซื้อโดยลิ้นเซิง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวันท่ี 
ได้รับแจ้งเป็นวันเริ่มต้น

ข้อ ๖. การจ่ายเงินค่านํ้ามันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น จะจ่ายตามใบแจ้งหนี้ของบริษัท ลำพูน ปิโตรเลียม 
จำกัด ในแต่ละครั้งที่มีการแจ้งหนี้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๖๓,๖๐๐.- บาท 
(หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน ผู้ซื้อและผู้ขาย ได้อ่านข้อความ 
โดยละเอียดตลอดและเข้าใจความหมายในบันทึกฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น 
หลักฐานต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงซ่ือ)
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ผ้ซ้ือ

(ลงซื่อ)..................เ1...ไโ....บั.. i  .'.........พยาน
( นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ )

(ลงซ่ือ)...................fป ีพ ร ......................พยาน
(นางสาวสุข'/ดา เรือนกองเงิน)

C


