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บันทึกตกลงซือขาย

เลขที่ ๔0 / ๒๕๖๕

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

วันที่ เชต เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

บัน ทึก ฉบับ นี้ท ำขึ้น ระหว่า ง องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน นายวิช ัย บุญ อุด มพร
ตำแหน่ง รองนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ปฏิบ ัต ิราชการแทนนายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ลำพูน
ตามคำลัง ที่ ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซี่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ซ ื้อ ” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วน
จำกัด ปิยะกมล ปิโตรเลียม ลำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๕๐/๑๘ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดย นาง
ชัญ ญานันทํ ใจลุย ะ ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจผูกพัน 1ปรากฏตามหนังสือรับรอง'ของ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิช ย์ ลงวันที, ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ช าย” อีก
ฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายได้ทำการตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ซื้อได้ตกลงซื้อและผู้ชายได้ตกลงขายวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นลำหรับใช้กับ
ยานพาหนะ เครื่องยนต์ ซึ่งใช้ปฏิบัติงานทั่วไปหรืองานตามโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับทางราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำไตรมาสที่ ๓ (เม‘ษายน ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๕) ตามใบสั่งจ่ายนํ้ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สั่งจ่าย ดังต่อไปนี้
๑.๑ นํ้ามันดีเซล Bd
๑.๒ นํ้ามันดีเซล
๑.๓ นํ้ามันเบนซิน
๑.๔ แก๊สโซฮอล์ ๙๕
๑.๕ นํ้ามันหล่อลื่น ๆลฯ
ในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ข้อ ๒. ผู้ชายรับรองว่าสิ่งของที่ขายได้ตามกำหนดไว้ในข้อ ๑. มีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้
ตามมาตรฐานและในกรณีท ี่เป็น การซื้อ ชองซึ่ง จะต้อ งมีก ารตรวจสอบทดลอง ผู้ช ายรับ รองว่า เมื่อ ตรวจ
ทดลองแล้วต้องมีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ด้วย
ข้อ ๓. ผู้ชายตกลงส่งมอบสิ่งของตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑. ให้แก่ผู้ซื้อ ณ สถานีบริการนํ้ามัน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิย ะกมล ปิโตรเลียม สำนัก งานตั้งอยู่เลขที่ ๕๐/๑๘ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัด
ลำพูน ส่งมอบทุกครั้งที่มีการสั่งจ่ายตามลายมือชื่อชองผู้มีอำนาจสั่งจ่ายนํ้ามัน
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ข้อ ๔. ถ้าปรากฏว่าสิ่งชองที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑. ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รุ้บมอบ
สิ่งของนั้น ในกรณีเซ่น ว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุด หรือ ต้อ งการแก้ไ ขใพ้
°
ข้อตกลง โดยผู้ซื้อไม่ต้องซดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

(ลงซื่อ ).................? มีโ......................ผู้ซื้อ
( นายวิชัย บุญ อุด มพร)

(ลงชื่อ ).......... ^ £ ^ . (ใ!..........
( นางชัญญานันทํ ใจสุย ะ)

(ลงชื่อ )...........1เ...:ฯ....ใกี่..'!( ...............พยาน
( นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ )

(ลงชื่อ).................^ .........................พยาน
( นางสาวทัซซกร จัน ทร์ต ่า ย)
-๒- /ข้อ ๕. ถ้าผู้ชาย...

ข้อ ๕. ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหนี่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายยอมรับผิดและยินยอมซดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
ให้แก,ผู้ซื้อโดยสิ้นเซิง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวับที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับ
วันที่ได้รับแจ้งเป็นวันเริ่มต้น
ข้อ ๖. การจ่ายเงินค่านํ้ามันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น จะจ่ายตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทฯ ในแต่ละครั้ง
ที่มีการแจ้งหนี้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งแบ่งเป็น ๓ งวด คือ
งวดที่ ๑. ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน เอ๕๖๕ - วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
งวดที่ ๒. ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
งวดที่ ๓. ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน ผู้ซื้อและผู้ขาย ได้อ่านข้อความ
โดยละเอียดตลอดและเข้าใจความหมายในบันทึกฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น
หลักฐานต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

ผู้ซิอ
( นาย'วิขัย บุญอุดมพร )
(ลงซื่อ )............ ................................... พยาน
( นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ )

( นางซัญญานันทํ ใจสุยะ )
(ลงซื่อ)................................................
(นางสาวทัซซกร จันทร์ต่าย)

พยาน

