
เลขที......'?:.../๒(ะ๖๔
วัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการปรับปรุงช่อร]แซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรและถนนลูกรัง 
สาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ฟ้าบลบ้านโฮ่ง อำ๓ อบ้านโอ่ง จังหวัดสำพูน

บันทึกฉบับนี้ทำชื้น ณ องค ์การบร ิห ารร ่านจ ังห ว ัดลำพ ูน  เลขที่ ๑๒๕: หมู่ที่ ๑๕
ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันท่ี เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง
9.งค์กา.รบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิช ัย บ ุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหว๊ดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในชันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ชื้อ” ฝ่ายหนึ่งกับ 
บริษัท ลำพูนปิโตรเลียม จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘/๑ หมู่ท่ี ๔ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน โดย นายวรรธนภณ จูฑะพุทธิ กรรมการผู้จัดการผู้มือำนาจผูกพันปรากฏตามหนังสือรับรอง 
ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันท่ี ๑๘ เด ืจบ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า 
“ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายไค้ทำการตกลงกันดังต่อไปน้ี

ทั้งสองฝายได้ตกลงกันมืข้อความดังต่อไปน้ี
ผู้ชื้อและผู้ขายได้ตกลงกันยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบันทึกตกลงชื้อขายวัสดุ

นํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เลขที่ ๗๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อม 
แซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและถนนลูกรังสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ตำบล 
บ้านโอ่ง อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบันทึกตกลงชื้อขาย ข้อ ๑ 

ข้อความเดิม
ข้อ ๑. ผู้ชื้อได้ตกลงชื้อและผู้ขายได้ตกลงขายวัสดุนํ้ามันเชื้อเพสิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและถนนลูกรังสาธาร!นะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล 
เวียงกานต์ ตำบลบ้านโอ่ง อำ๓ อบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันท่ี ๒๓ ลิงหาคม ๒๕๖๔ ถึง ๑ท!/กันยายน 
๒๕๖๔ ตามใบสั่งจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงและ หล่อลื่บที่องค์การบริหารร่วนจังหวัดลำพูนสั่งจ่าย ดังต่อไปน้ี

๑.๑ นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว ธ๗ จำนวน ๘1๐๕๐ ลิตร ไนวงเงินไม่เกิน ๒๔๙,๕๕๐.- บาท 
๑.๒ จารบี NLGIfe ๑๕L (๑๕ ลิตร) จำนวน ๖ กัง ในวงเงินไม'เกิน ๑๕,๐๐๐.-บาท 
๑.๓ น้ํามันไฮโดรลิก ๖๘ ๑๘1 ( ๑๘ ลิตร ) จำนวน ๖ กัง ในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๘๐๐.-บาท 
๑.๔ นํ้ามันเครื่อง เบอร์ ๔๐ จำนวน ๖ แกลลอน ไนวงเงินไม่เกิน ๓,๔๒๐.- บาท 
๑.๕ นํ้ามันเบรก DOT ๓ (๐.๕๐ ลิตร) จำนวน ๘ กระป๋อง ในวงเงินไม่เกิน ๖,๔๐๐.- บาท 
๑.๖ นี้ากส่ัน จำนวน ๓๐ ขวด ในวงเงินไม่เกิน ๔๕ว.- บาท
รายการ ในวงเงินไม่เกิน ๒๘๕,๖๒๐.- บาท (สองแสน่{ฟดหม่ืบุห้าพัปหกร้อ!!,น่ึลิบบ3ทถ้วน) .

(ลงซื่อ)..................^ ........................
(นายวิชัย บุญอุดมพร )

(ลงขื่อ)............. ...............
( บางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ )

ผู้ช้ือ

I................................................. พยาน
(นางสาวสุขาดา เรือนกองเงิน)

-๒-/ข้อความใหม่...



-๒-

ข้อความใหม่
ข้อ ๑. ผู้ซื้อได้ตกลงซื้อและผู้ขายได้ตกลงขายวัสดุนํ้ามันเฃื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการ 

ปรับปรุงซ่อมแฃมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและถนนลูกรังสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล 
เวียงกานต ตำบลบ้านโอ่ง อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน ต้ังแต่วันท่ี ๒๓ ลิงหาคม ๒๕๖๔ ถึง ๒ayกันยายน 
๒๔๖๔ ตามใบส่ังจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนสั่งจ่าย ดังต่อไปน้ี 

๑.๑ นี้ามันดีเซลหมุนเร็ว ธ๗จำนวน ๘,๐๔๐ ลิตร ในวงเงินไม่เกิน๒๔๙,๔๔๐.-บาท 
๑.๒ จารบี NLGIb ๑๔L (๑๔ ลิตร) จำนวน ๖ ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๑๔,๐๐๐.-บาท 
๑.๓ นกมัน,ไฮโดรลิก ๖๘ ๑๘L ( ๑๘ ลิตร ) จำนวน ๖ ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๘๐๐.-บาท 
๑.๔ นี้ามันเครื่อง เบอร์ ๔๐ จำนวน ๖ แกลลอน ในวงเงินไม่เกิน ๓,๔๒๐.- บาท 
๑.๔ นํ้ามันเบรก DOT ๓ (๐.๔๐ ลิตร) จำนวน ๘ กระป๋อง ในวงเงินไม่เกิน ๖,๔๐๐.- บาท 
๑.๖ นํ้ากส่ัน จำนวน ๓๐ ขวด ในวงเงินไม่เกิน ๔๔๐.- บาท 

รวม ๖ รายการ ในวงเงินไม่เกิน ๒๘๔,๖๒๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

เพิ่มเติมรายละเอียดประกอบบันทึกข้อตกลงแนบท้ายบันทึกตกลงซ้ือขาย ดังน้ี
ให้ถือบันทึกของกองข่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ลพ ๔๑๐๐๔/๑๓๗๘ 

ลงวันท่ี ๑๔ ถันยายน ๒๔๖๔ เบ็เนส่วนหน่ึงของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายบันทึกตกลงซื้อขาย รวมจำนวน ๒ แผ่น

ความใดที่ขัดหรือแย้งบันทึกตกลงแนบท้ายบันทึกตกลงซื้อขายฉบับนี้ ให้ใช้ค'วามตาม 
บันทึกตกลงแนบท้ายบันทึกตกลงซื้อขายนี้แทน ส่วนความอ่ืนให้คงไว้ตามสัญญา

บันทึกตกลงแนบท้ายบันทึกตกลงซ้ือขายฉบับน้ี ทำข้ึนเบ็เนสองฉบับ มีความถูกต้องตรงถัน 
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซ่ือ พร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น 
สำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



บันทึกตกลงซ้ือขาย
เลขที่ ร'^....../เอ(ราอ๔

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันท่ี ใ0© เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒£๖๔

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายวิขัย บุญอุดมพร 
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๒๘มกราคม๒๕๖๔ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” 
ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ลำพูน ปิโตรเลียม จำกัด ลำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘/๑ หมู่ท่ี ๔ ตำบลหนองหนาม อำเภอ 
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย นายวรรธนภณ จูฑะพุทธิ กรรมการผู้จ ัดการ ผู้มือำนาจผูกพันปรากฏตาม 
หนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์ ลงวันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ซ่ึง 
ต่อไปนี้เรียกว่า “ผ ู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายไค้ทำการตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ ©. ผู้ซื้อได้ตกลงซื้อและผู้ขายได้ตกลงขายวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการ 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและถนนลูกรังสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล 
เวียงกานต์ ตำบลบ้านโอ่ง อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน และ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว ตำบล 
เหล่ายาว อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน ออกปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๔ - วันท่ี ๑๗ 
กันยายน ๒๔๖๔ ตามใบสั่งจ่ายน ี้าม ันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นท ี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูนสั่งจ ่าย 
ดังต่อไปนี้

๑.๑ นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว ธ๗ จำนวน ๘,๐๔๐ ลิตร ในวงเงินไม,เกิน ๒๔๙,๔๔๐.- บาท 
๑.๒ จารบี NLGIfe ๑๔1 (๑๔ ลิตร) จำนวน ๖ ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๑๔,๐๐๐.-บาท 
๑.๓ น้ีามันไฮโดรลิก ๖๘ ๑๘L ( ๑๘ ลิตร ) จำนวน ๖ ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๘๐๐.-บาท 
๑.๔ นํ้ามันเครื่อง เบอร์ ๔๐ จำนวน ๖ แกลลอน ในวงเงินไม่เกิน ๓,๔๒๐.- บาท 
๑.๔ นํ้ามันเบรก DOT ๓ (๐.๔๐ ลิตร) จำนวน ๘ กระป๋อง ในวงเงินไม่เกิน ๖,๔๐๐.- บาท 
๑.๖ นี้ากสั่น จำนวน ๓๐ ขวด ในวงเงินไม่เกิน ๔๔๐.- บาท 

รวม ๖ รายการในวงเงินไม่เกิน ๒๘๔,๖๒๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ข้อ ๒. ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายได้ตามกำหนดไวิในข้อ ๑. มีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตาม 

มาตรฐานและในกรณีที่เป็นการซื้อของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจทดลอง 
แล้วต้องมีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข ้อ ๓. ผู้ขายตกลงส่งมอบสิ่งของตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ .ให้แก่ผู้ซื้อ ณ สถานีบริการนํ้ามัน 
เชื้อเพลิง บริษัท ลำพูน ปิโตรเลียม จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘/๑ หมู่ท่ี ๔ ตำบลหนองหนาม อำเภอ 
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ส่งมอบทุกครั้งที่มีการสั่งจ่ายตามลายมือซื่อของผู้มีอำนาจสั่งจ่ายนี้ามัน

ข้อ ๔. ถ้าปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑. ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบ 
สิ่งของนั้น ในกรณีเซ่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุด หรือต้องการแก้ไขให้ถูกต้องตาม 
ข้อตกลง โดยผู้ซื้อไม่ต้องขดใข้ค่าเลียหายหรือค่าใข้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน

(ลงซ่ือ)
(นายวิขัย บุญอุดมพร)

ผู้ซ้ือ (ลงซ่ือ)
(นายวรรธนภณ จูฑะพุทธิ)

(ลงซื่อ)....................ะ:...........................พยาน
( นางปณิตา สิงหนาท)

(ลงซ่ือ).................................................... พยาน
( นางสาวสุขาดา เรือนกองเงิน )



c

ข้อ ๕. ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย 
แก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายยอมรับผิดและยินยอมซดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงให้แก่ 
ผู้ซ้ือโดยส้ินเซิง ภายใน ๓0 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวันท่ี 
ได้รับแจ้งเป็นวันเริ่มด้น

ข้อ ๖. การจ่ายเงินค่านํ้ามันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น จะจ่ายตามใบแจ้งหนี้ของบริษัท ลำพูน ปิโตรเลียม 
จำกัด ในแต่ละครั้งที่มีการแจ้งหนี้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายในวงเงินไม่เกิน ๒๘๕,๖๒๐.- บาท 
(สองแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีช้อความเป็นอย่างเดียวกัน ผู้ซื้อและผู้ขาย ได้อ่านข้อความ 
โดยละเอียดตลอดและเข้าใจความหมายในบันทึกฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น 
หลักฐานต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

-๒-

k
(ลงซ่ือ) j r « f e > ____ ผ้ซ้ืค (ลงซื่อ ่). ใ i ii  ■ ว ั ผู้ขาย

V

(นายวิฃัย บุญอุดมพร)

iJob ....... พยาน (ลงซ่ือ). .....................ะ !̂โปโ....................พยาน
( บางปณิตา สิงหนาท) (นางสาวสุชาดา เรือนกองเงิน)
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