
บันทึกตกลงซ้ือขาย
เลขที่  / ๒๕๖๕

เขียนท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
วันท่ี ไ0๙' เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายวิขัย บุญอุดมพร 
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖ ๐ Aจ๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘มกราคม๒๕๖๔ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ขึ้อ” 
ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ลำพูน ปิโตรเลียม จำกัด ลำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑ ๑ ๘ /๑  หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหนาม อำเภอ 
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย นายวรรธนภณ จูฑะพุทธิ กรรมการผู้จัดการ ผู้มือำนาจผูกพันปรากฏตาม 
หนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔  
ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายไค้ทำการตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ขึ้อได้ตกลงซื้อและผู้ขายไค้ตกลงขายวัสดุนํ้ามันเขึ้อเพลิงและหล่อลื่นลำหรับโครงการ 
ขุดเจาะบ่อบาดาล ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๘ บ้านพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำ๓ อลี้ จังหวัดลำพูน ออก 
ปฏิบัต ิงานตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม - วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๔๖๔ ตามใบสั่งจ่ายนี้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนสั่งจ่าย ดังต่อไปนี้

๑ .๑  นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว ร๗ จำนวน ๓,๘๘๐ ลิตร ในวงเงินไม่เกิน ๑๒๔,๒๖๐.- บาท 
๑.๒ จารบี NLGIfe ๑๔L (๑๔ ลิตร) จำนวน ๑  ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๒,๔๐๐.-บาท 
๑.๓ นํ้ามันไฮโดรลิก ๖๘ ๑๘L ( ๑๘ ลิตร ) จำนวน ๒ ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๓,๖๐๐.-บาท

รวม ๓รายการ ในวงเงินไม่เกิน ๑๓๐,๒๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)
ข้อ ๒. ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายได้ตามกำหนดไว้โนข้อ ๑. มีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตาม 

มาตรฐานและในกรณิที่เบ็เนการซื้อของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจทดลอง 
แล้วต้องมีคุณภาพไม,ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข ้อ ๓. ผู้ขายตกลงส่งมอบสิ่งของตามที่กำหนดไว้โนข้อ ๑ . ให้แก่ผู้ซ ื้อ ณ สถานีบริการนํ้ามัน 
เชื้อเพลิง บริษัท ลำพูน ปิโตรเลียม จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑ ๑ ๘ /๑  หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหนาม อำเภอ 
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ส่งมอบทุกครั้งที่มีการสั่งจ่ายตามลายมือขื่อของผู้มีอำนาจสั่งจ่ายนี้ามัน

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

1 K l  ห ล ำพร̂ ใเยฆ(ลงขื่อ).......................1.............................. ผ้ซ้ือ ( ล ง ข ื ่ อ ฒ ฒ
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายวรรธนภณ จูฑะพุทธิ) ,

(ลงขื่อ)............ lA ~ ....V .i!.................. พยาน (ลงขื่อ).....................................................พยาน
( นางสาวเอี่ยมคิริ ส ุร ิยะ) ( นางสาวสุขาดา เรือนกองเงิน )

-๒-/ข้อ ๔. ถ้าผู้ขาย...



ข้อ ๕. ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลฬอหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย 
แก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายยอมรับผิดและยินยอมซดใข้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงให้แก ่
ผู้ซื้อโดยสิ้นเขิงภายใน๓ ๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวันที่ 
ได้รับแจ้งเป็นวันเริ่มด้น

ข้อ ๖ . การจ่ายเงินค่านํ้ามันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น จะจ่ายตามใบแจ้งหนี้ของบริษัท ลำพูน ปีโตรเสียม 
จำกัด ในแต่ละครั้งที่มีการแจ้งหนี้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายในวงเงินไม,เกิน ๑๓ ๐,๒ ๖๐.๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนสามหมื่นสองร้อยหกลิบบาทถ้วน)

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน ผู้ซื้อและผู้ขาย ได้อ่านข้อความ 
โดยละเอียดตลอดและเข้าใจความหมายในบันทึกฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือขื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น 
หลักฐานต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงข่ือ)
(บายวิชัย บุญอุดมพร)

ผู้ซ้ือ

I  I N 1 ] /(ลงขือ)............ .บ...:ะ..."...!................. พยาน
( นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ )

(ลงขื่อ).....................................................พยาน
(นางสาวสุขาดา เรือนกองเงิน)



บันทึกข้อตกลงแนบท้ายบันทึกตกลงซื้อขาย เลข ท ี่...พ .../๒๕๖๕
วัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ในเขตพ้ืนท่ี หมู่ท่ี ๘ บ้านพระบาทห้วยต้ม

ตำบลนาทราย อำ๓อลี้ จังหวัดสำพูน
บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ 

ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง 
รงค์.การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่งกับ 
บริษัท ลำพูนปีโตรเลียม จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘/๑ หมู่ท่ี ๔ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน โดย นายวรรธนภณ จูฑะพุทธิ กรรมการผู้จัดการผู้มือำนาจผูกพันปรากฏตามหนังสือรับรอง 
ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันท่ี ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า 
“ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง ท้ังสองฝ่ายได้ทำการตกลงกันดังต่อไปน้ี 

ทั้งลองฝายใต้ตกลงกันมีข้อความดังต่อใบ่นี้
ผู้ซ้ือและผู้ขายได้ตกลงกันยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบันทึกตกลงซื้อขายวัสดุน้ํามัน 

เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เลขท่ี ๓๕/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำหรับโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ในเขต 
พ้ืนท่ี หมู่ท่ี ๘ บ้านพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอล้ี จังหวัดลำพูน 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบันทึกตกลงซื้อขาย ข้อ ๑ 

ข้อความเดิม
ข้อ ๑. ผู้ซ้ือไต้ตกลงซ้ือและผู้ขายไต้ตกลงขายวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนสำหรับโครงการขุดเจาะ 

บ่อบาดาล ในเขตพื้นที่ หมู่ท่ี ๘ บ้านพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำ๓ อลี้ จังหวัดลำพูน ออกปฏิบัติงาน 
ต้ังแต่วันท่ี ๑ มีนาคม - วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามใบสั่งจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนส่ังจ่าย ดังต่อไปน้ี

๑.๑ น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ร๗จำนวน ๓,๘๘๐ ลิตร ในวงเงินไม่เกิน ๑๒๔,๒๖๐.- บาท 
๑.๒ จารบี NLGte ๑๕L (๑๕ ลิตร) จำนวน ๑ ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๒,๕๐๐.-บาท 
๑.๓ นํ้ามันไฮโดรลิก ๖๘ ๑๘1 ( ๑๘ ลิตร ) จำนวน ๒ ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๓,๖๐๐.-บาท 

รวม ๓รายการในวงเงินไม่เกิน ๑๓๐,๒๖๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนสามหม่ืนสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).... .......... ร ^ . . ............  .... ผู้ซ้ือ
(นายวิชัย บุญอุดมพร )

(ลงชื่อ)......... 1.1.ก:...: .̂.'า.!................ พยาน
( นางสาวเอ่ียมคิรี สุริยะ )

1 4
( ล ง ซ ื้อ ุ) : ^ ^ ^ ^ 4 v .  

‘ (นาย์วรร็ธน่ึภณ1 จู'ทะ'พุทธิ)

(ลงช่ือ)..................... ........................ พยาน
(นางสาวสุขาตา เรือนกองเงิน)

-๒-/ข้อความใหม่...



ข้อความใหม่
ข้อ ๒. ผู้ซ้ือได้ตกลงซ้ือและผู้ขายได้ตกลงขายวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนสำหรับโครงการขุดเจาะ 

บ่อบาดาล ในเขตพื้นที่ หมู่ท่ี ๘ บ้านพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำ๓ อลี้ จังหวัดลำพูน ออกปฏิบัติงาน 
ต้ังแต่วับท่ี ๑ มีนาคม - วันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ตามใบสั่งจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนส่ังจ่าย ดังต่อไปน้ี

๑.๑ น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ร๗ จำนวน ๓,๘๘๐ ลิตร ในวงเงินไม่เกิน ๑๒๔,๒๖๐.- บาท 
๑.๒ จารบี NLGIfe ๑๔1 (๑๔ ลิตร) จำนวน ๑ ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๒,๔๐๐.-บาท 
๑.๓ น้ํามันไฮโดรลิก ๖๘ ๑๘L ( ๑๘ ลิตร ) จำนวน ๒ ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๓,๖๐๐.-บาท 

รวม ๓รายการในวงเงินไม่เกิน ๑๓๐,๒๖๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนสามหม่ืนสองร้อยหกลิบบาทถ้วน)

เพิ่มเติมรายละเอียดประกอบบันทึกข้อตกลงแนบท้ายบันทึกตกลงซื้อขาย ดังนี้
ให้ถือบันทึกของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ลพ ๔ ๑๐๐๔ /๖๑๑  

ลงวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๔๖๔ เป็นส่วนหน่ึงของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายบันทึกตกลงซ้ือขาย รวมจำนวน ๒ แผ่น
ความใดที่ขัดหรือแย้งบันทึกตกลงแนบท้ายบันทึกตกลงซื้อขายฉบับนี้ ให้ใช้ความตาม 

บันทึกตกลงแนบท้ายบันทึกตกลงซื้อขายนี้แทน ส่วนความอ่ืนให้คงไว้ตามสัญญา
บันทึกตกลงแนบท้ายบันทึกตกลงซ้ือขายฉบับน้ี ทำข้ึนเป็นสองฉบับ มีความถูกต้องตรงกัน 

คู่สัญญาได้อ่านและเช้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือข่ือ พร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี)ไว้เป็น 
สำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ


