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เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๔๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๔๖๔ ซี่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่งกับ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.ซญาปิโตรเลียม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน โดย นายจักรี แข็งธัญกิจ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มือำนาจผูกพันปรากฏตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนา 
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณีขย์ ลงวับที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ซี่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผ ู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง 
ทั้งสองฝ่ายไค้ทำการตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ ๑.ผู้ซื้อไค้ตกลงซื้อและผู้ขายได้ตกลงขายวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นลำหรับโครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและถนนลูกรังสาธารณะ ใบเขตพื้นที่ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๖๔ ถึง ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามใบสั่งจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนสั่งจ่าย ดังต่อไปนี้

๑.๑ นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว ร๗ จำนวน ๒๗,๖๐๐ ลิตร ในวงเงินไม่เกิน ๘๔๔,๖๐๐.- บาท 
๑.๒ จารบี NLGIb ๑๔L (๑๔ ลิตร) จำนวน ๖ กัง ในวงเงินไม่เกิน ๑๔,๐๐๐.-บาท 
๑.๓ บํ้ามันไฮโดรลิก 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 บํ้ากสั่น จำนวน ๒๔ ขวด ในวงเงินไม,เกิน ๓๖๐.- บาท 

รวม ๖ รายการ ในวงเงินไม่เกิน ๘๙๑,๔๘๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
ข้อ ๒. ผู้ขายรับรองว่าสิงของที่ขายได้ตามกำหนดไว้ในข้อ ๑. มีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดโวตาม 

มาตรฐานและใบกรณีที่เปีนการซื้อของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจทดลองแล้วต้องมี 
คุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อ ๓. ผู้ขายตกลงส่งมอบสิ่งของตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑. ให้แก,ผู้ซ้ือ ณ สถานีบริการนํ้ามัน 
เชื้อเพลิง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ.ขญาปิโตรเลียม ลำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๔ หมู่ท่ี ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง

( บางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ ) ( นางสาวสุขาดา เรือนกองเงิน )

-๒-/ข้อ ๔. ถ้าปรากฎ...



จ้อ ๔. ถ้าปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามจ้อ ๑. ผู้ซื้อทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะไม่รับมอบ 
ส่ิงของน้ัน ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุด หรือต้องการแก้ไขให้ถูกต้องตามจ้อตกลง 
โดยผู้ซื้อไม่ต้องขดไซ้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน

จ้อ ๔. ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงจ้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย 
แก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายยอมรับผิดและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขายไม่ปฏิบ้ตตามข้อตกลงให้แก' ผู้ซ้ือ 
โดยสิ้นเชิง ภายใน ๓0 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวับท่ีได้รับแจ้ง 
เป็นวันเริ่มต้น

จ้อ ๖. การจ่ายเงินค่านํ้ามันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น จะจ่ายตามใบแจ้งหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ.ชญา 
ปีโตรเสียม ในแต่ละครั้งที่มีการแจ้งหบึ๋ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายใบวงเงินไม่เกิน ๘๙๑,๕๘๐.- บาท 
(แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งแบ่งเป็น ๓ งวด คือ

งวดที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ -  ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
งวดที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ -  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
งวดที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ -  ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีช้อความเป็นอย่างเดียวกัน ผู้ซื้อและผู้ขาย ได้อ่านข้อความโดย 
ละเอียดตลอดและเข้าใจความหมายในบันทึกฉบับนี้แล้ว จึงไต้ลงลายมือขื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน '
ต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ) £๙ๆ ;
(บายวิชัย บุญอุดมพร)

ผู้ซ้ือ (ลงช่ือ)
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พยาน (ลงช่ือ).
r(

p - G T r f '

(นางสาวสุชาดา เรือนกองเงิน)
พยาน

เลขที่โครงการ 64117395057 
เลขคุมสัญญา 641115011853


