
บันทึกตกลงซ้ือขาย เลขท่ี /๒๕๖๕'
เขียนท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

วันท่ี b (ไ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

บ ันท ึกฉบ ับน ี้ทำข ึ้นระหว ่าง องค ์การบริหารส ่วนจ ังหวัดลำพ ูน นายวิช ัย บ ุญอุดมพร 
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ตามคำลัง ท่ี ๖๐/๒๔๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒<£๖๔ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วน 

จำกัด ปียะกมล ปีโตรเลียม ลำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๔๐/๑๘ หมู่ท่ี ๑๔ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดย นาง 
ชัญญานันทํ ใจลุยะ ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจผูกพันปรากฏตามหนังสือรับรองของ กรมพัฒนา 
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย,’ ลงวันที' ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย” 

อีกฝ่ายหน่ึงท้ังสองฝ่ายไค้ทำการตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ซ้ือไค้ตกลงซ้ือ และผู้ขายไค้ตกลงขายวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลีบ ลำหรับไข้กับ 
ยานพาหนะ เครื่องยนต์ ซึ่งใช้ปฏิบัติงานทั่วไปหรืองานตามโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับทางราขการของโรงเรียน 
องค ์การบริหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูน นาทราย ประจำไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๔๖๔ -  มิถ ุนายน ๒๔๖๔) 
ตามใบสั่งจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ส่ังจ่าย ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ นํ้ามันดีเซล 
๑.๒ น้ํามันดีเซล 
๑.๓ นํ้ามันเบนซิน 

๑.๔ แก๊สโซฮอลํ ๙๔ 
๑.๔ นํ้ามันหล่อลื่น ๆลๆ

ในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน)

ข้อ ๒. ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายไค้ตามกำหนดไวิในข้อ ๑. มีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ 
ตามมาตรฐานและในกรณีที'เป ็นการซื้อของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเม ื่อตรวจ 
ทดลองแล้วต้องมีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อ ๓. ผู้ขายตกลงส่งมอบสิ่งของตามทีก่ำหนดไว้ในข้อ ๑. ให้แก่ผู้ซื้อ ณ สถานีบริการนํ้ามัน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปียะกมล ปิโตรเลียม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๔๐/๑๘ หมู่ท่ี •๑๔ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัด 
ลำพูน ส่งมอบทุกครั้งที่มีการสั่งจ่ายตามลายมือชื่อของผู้มีอำนาจสั่งจ่ายนี้ามัน

ข้อ ๔. ถ้าปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑. ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับ3แอจ^T  
สิ่งของนั้น ในกรณีเซ่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุด หรือต้องการแก้ไข'ให้ถูกผู้'อํงĴ ว ั^ ^ ^

■*)ข้อตกลง โดยผู้ซื้อไม่ต้องซดใช้ค่าเลียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน

(ลงชื่อ).... รร .̂.... .. ผ้ซ้ือ (ลงชื่อ).
( นายวิชัย บ ุญอุดมพร)

(ลงชื่อ). { น  น่รเ . พยาน (ลงช่ือ).
( นางสาวเอี่ยมคืริ สุริยะ )

k (ฯพ )?
(ลงช่ือ) ......... ^ ! พ].1นี้1̂ . ย \ ^ \ J  <y'

( นางชัญญานันทํ ใจส ุยะ) น่/'/

(ลงช่ือ).......................................... พยาน
( นางสาวทัขซกร จันทร์ต่าย )

-๒- /ข้อ ๔. ถ้าผู้,ขาย...



-๒-
ข้อ ๕. ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความ 

เสียหายแก่ผู้ซ้ือแล้ว ผู้ขายยอมรับผิดและยินยอมซดใข้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง 
ให้แก่ผู้ซ้ือโดยส้ินเซิง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วับที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับ 

วันท่ีได้รับ แจ้งเป็นวันเริ่มด้น

ข้อ ๖. การจ่ายเงินค่านํ้ามันเซื้อเพลิงและหล่อลื่นจะจ่ายตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทฯ ในแต่ละครั้ง 

ที่มีการแจ้งหนี๋ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงแบ่งเป็น ๓ งวด คือ

งวดท่ี ๑. ต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ -  วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ 
งวดท่ี ๒. ต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ -  วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
งวดท่ี ๓. ต้ังแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน)

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน ผู้ซ้ือและผู้ขาย ได้อ่านข้อความ 
โดยละเอียดตลอดและเข้าใจความหมายในบันทึกฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เน้ีน--"T"ไ ? ร ^  
หลักฐานต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

- r V -  „ . . . . . . . .  r  ฒ!
(ลงซื่อ)............. ............................ ผู้ซ้ือ (ลงซื่อ).......... .O '.ร!'..V!ใ'.....โ!?นี้. ผู้ร^ t  ก  ̂£ '

( นายวิขัย บ ุญอุดมพร) ( นางขัญญานันทํ ใจส ุยะ) —

(ลงซ่ือ) ..(f: J I ..
( นางสาวเอี่ยมคิริ ส ุร ิย ะ)

พยาน (ลงซ่ือ).. 4 m  r

(นางสาวทัซซกร จันทร์ต่าย)
พยาน


