บันทึกตกลงซื้อขาย
เลขที่.....๓๔...../ ๒๔๖๕
เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายวิชัย บุญอุดมพร
ต0าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๖๐/ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง
กับ บริษัท ลำพูน ปิโตรเลียม จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘/๑ หมู,ที่ ๔ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน โดย นายวรรธนภณ จู,ทะ'พุทธิ กรรมการผู้จัดการ ผู้มือำนาจผูกพันปรากฏตามหนังสือรับรองของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ข าย” อีกฝ่าย
หนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ทำการตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ซื้อได้ตกลงซื้อและผู้ขายไค้ตกลงขายวัสดุนี้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ในเซตพื้น ที่ตำบลปาพลู อำ๓ อบ้านโอ่ง จังหวัด ลำพูน ออกปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่
๒๑ กุมภาพันธ์ - วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ตามใบสั่งจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูนสั่งจ่าย ดังต่อไปนี้
๑.๑ นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว ธ๗ จำนวน ๙,๔๐๐ ลิตร ในวงเงินไม่เกิน ๒๙๑,๔๐๐.- บาท
๑.๒ จารบี NLGIfe ๑๕L (๑๕ ลิตร) จำนวน ๓ กัง ในวงเงินไม่เกิน ๗,๘๐๐.-บาท
๑.๓ บํ้ามันไฮโดรลีก ๖๘ ๑๘L ( ๑๘ ลิตร ) จำนวน ๓ ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๕,๗๐๐.-บาท
๑.๔ นํ้ามันเครื่อง เบอร์ ๔๐ จำนวน ๓ แกลลอน ในวงเงินไม่เกิน ๑,๗๑๐.- บาท
๑.๕ นี้ามันเบรก DOT ๓ (๐.๕๐ ลิตร) จำนวน ๓ กระปอง ในวงเงินไม่เกิน ๒,๔๐๐.- บาท
๑.๖ นํ้ากสั่น จำนวน ๑๐ ขวด ในวงเงินไม่เกิน ๑๕๐.- บาท
รวม ๖ รายการ ในวงเงินไม่เกิน ๓๐๙,๑๖๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)
ข้อ ๒. ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายได้ตามกำหนดไว้ในข้อ ๑. มีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตาม
มาตรฐานและในกรณีที่เบีนการซื้อของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจทดลองแล้วต้องมี
คุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ด้วย
ข้อ ๓.ผู้ขายตกลงส่งมอบสิ่งของตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑. ให้แก่ผู้ซื้อ ณ สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง
บริษัท ลำพูน ปิโตรเลียม จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน ส่งมอบทุกครั้งที่มีการสั่งจ่ายตามลายมือซื่อของผู้มีอำนาจสั่งจ่ายนํ้ามัน
ข้อ ๔.ถ้าปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑. ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบสิ่งของ
นั้น โนกรณีเซ่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุด หรือต้องการแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อตกลง โดยผู้ซื้อ
ไม,ต้องชดใช้ค่าเสืยหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิน
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(นายวรรธนภณ จูฑะพุทธิ)

(ลงซื่อ)............!..? .-..-.j l ............... พยาน
( นางสาวเอยมดีริ สุริยะ )

พยาน
(ลงซื่อ).
( นางสาวสุชาดา เรือนกองเงิน)

-๖ข้อ ๕. ถ้าผู้ขายไมบัฏิบัติตามข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสีย
หายแก่ผู้'ซื้อแล้ว ผู้ขายยอมรับผิดและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงให้แก่ผู้ซื้อ
โดยสิ้นเชิง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นวันเริ่มด้น
ข้อ ๖. การจ่ายเงินค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจะจ่ายตามใบแจ้งหนี้ของบริษัท ลำพูนปิโตรเลียม
จำกัด ในแต่ละครั้งที่มีการแจ้งหนึ่ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนภายในวงเงินไม่เกิน ๓๐๙,๑๖๐.๐๐ บาท
(สามแสนเก้าพันหนึ่งร้อยหกลิบบาทถ้วน)
บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน ผู้ซื้อและผู้ขาย ได้อ่านข้อความโดย
ละเอียดตลอดและเข้าใจความหมายในบันทึกฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน
ต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

(
(ลงซื่อ)

ผู้ซื้อ
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( นางสาวเอี่ยมคิริ สุร ิย ะ)
เลขที่โครงการ 65027189321
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(นายวรรธนภณ จฺฑะพุทธิ)

(ลงซื่อ)................. .^»?บั....................... พยาน
(นางสาวสุชาดา เรือนกองเงิน)

บัน ทึก ข้อ ตกลงแนบท้า ยบัน ทึก ตกลงซื้อ ขาย
เล ข ท ี่. ..ไ ./๒๕๖๕
วัส ดุน ํ้ามับ เขื้อ เพลิงและหล่อ ลื่น สำหรับ โครงการปรับ ปรุงซ่อ มแซมถนนลาดยาง ในเขตพี้ใลํงึ๋ตำบลป่าพลู
อำเภอบ้า นโฮ่ง จังหวัดลำพูน
บัน ทึก ฉบับ นี้ท ำขึ้น ณ องค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก
อำเภอเมือ งลำพูน จังหวัด ลำพูน เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน มีน าคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง .องค์การบ.ริ.หาร.ล่.วน
จัง หวัด รำพูน โดย นายเสริม ขัย ลี้เขีย ววงศ์ ตำแหน่ง ปลัด องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด รัก ษาราชการแทน
นายกองค์ก ารบริห ารส่วนจัง หวัด ลำพูน ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ซ ื้อ ” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ลำพูน
ปิโตรเลียม จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย
นายวรรธนภณ จูฑะพุทธิ กรรมการผู้จัดการผู้มือำนาจผูกพันปรากฏตามหนังสือรับรองของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ช าย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายไค้ทำ
การตกลงกันดังต่อไปนี้
ทั้ง ลองฝายได้ต กลงกัน มีข ้อ ความดัง ต่อ ไปนี้
ผู้ซ ื้อ และผู้ข ายได้ต กลงกัน ยิน ยอมแก้ไ ขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัน ทึก ตกลงซื้อ ชายวัส ดุน ํ้ามัน
เชื้อ เพลิง และหล่อ ลื่น เลขที่ ๓๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๖๕ สำหรับ โครงการปรับ ปรุงซ่อ มแชม
ถนนลาดยาง ในเขตพื้นที่ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน
เปลี่ย นแปลงรายละเอีย ดบัน ทึก ตกลงซื้อ ขาย ข้อ ๑
ข้อ ความเดิม
ข้อ ๑. ผู้ซื้อไค้ตกลงซื้อและผู้ขายไค้ตกลงขายวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการปรับปรุง
ซ่อ มแซมถนนลาดยาง ในเขตพื้น ที่ต ำบลป่า พลู อำเภอบ้านโอ่ง จัง หวัด ลำพูน ออกปฏิบ ัต ิง านตั้ง แต่ว ัน ที่ ๒๑
กุมภาพันธ์ - วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ตามใบสั่งจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงและ หล่อลื่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สั่งจ่าย ดังต่อไปนี้
๑.๑ นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว ร๗ จำนวน ๙1๔๐๐ ลิตร ในวงเงินไม่เกิน ๒๙๑1๔๐๐.- บาท
๑.๒ จารบี NLGIte ๑๕1 (๑๕ ลิตร) จำนวน ๓ ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๗1๘๐๐.-บาท
๑.๓ นํ้ามันไฮโดรลิก ๖๘ ๑๘1 ( ๑๘ ลิตร ) จำนวน ๓ ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๕1๗๐๐.-บาท
๑.๔ นํ้ามันเครื่อง เบอร์ ๔๐ จำนวน ๓ แกลลอน ในวงเงินไม่เกิน ๑1๗๑๐.- บาท
๑.๕ นํ้ามันเบรก DOT ๓ (๐.๕๐ ลิตร) จำนวน ๓ กระป่อง ในวงเงินไม,เกิน ๒1๔๐๐.- บาท
๑.๖ นํ้ากสั่น จำนวน ๑๐ ขวด ในวงเงินไม่เกิน ๑๕๐.- บาท
รวม ๖ รายการ ในวงเงินไม่เกิน ๓๐๙1๑๖๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)

(ลงซื่อ)..........! l - . y .................พยาน
( นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ )

(ลงชื่อ) ........... ^
............. ....พยาน
(นางสาวสุชาดา เรือนกองเงิน)
-๒-/ข้อความใหม่...

ข้อ ความใหม่
ข้อ ๑. ผู้ซื้อได้ตกลงซี้อและผู้ขายได้ตกลงขายวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการปรับปรุง
ซ่อ มแขมถนนลาดยาง ในเขตพื้น ที่ต ำบลป่า พลู อำเภอบ้านโอ่ง จัง หวัด ลำพูน ออกปฏิบ ัต ิง านตั้ง แต่ว ัน ที่ ๒๑
กุมภาพันธ์ - วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ตามใบสั่งจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สั่งจ่าย ดังต่อไปนี้
๑.๑ นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว ร๗ จำนวน ๙,๔๐๐ ลิตร ในวงเงินไม่เกิน ๒๙๑,๔๐๐.- บาท
๑.๒ จารบี NLG๒ ๑๕L (๑๕ ลิตร) จำนวน ๓ ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๗,๘๐๐.-บาท
๑.๓ นี้ามันไฮโดรลิก ๖๘ ๑๘L ( ๑๘ ลิตร ) จำนวน ๓ ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๕,๗๐๐.-บาท
๑.๔ นี้ามันเครื่อง เบอร์ ๔๐ จำนวน ๓ แกลลอน ในวงเงินไม่เกิน ๑,๗๑๐.-บาท
๑.๕ นี้ามันเบรก DOT ๓ (๐.๕๐ ลิตร) จำนวน ๓ กระป๋อง ในวงเงินไม่เกิน ๒,๔๐๐.- บาท
๑.๖ นํ้ากสั่น จำนวน ๑๐ ขวด ในวงเงินไม่เกิน ๑๕๐.- บาท
รวม ๖ รายการ ในวงเงินไม่เกิน ๓๐๙,๑๖๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าพันหนี่งร้อยหกลิบบาทถ้วน)
เพิ่ม เติม รายละเอีย ดประกอบบัน ทึก ข้อ ตกลงแนบท้า ยบัน ทึก ตกลงซื้อ ขาย ดังนี้
ให้ถ ือ บัน ทึก ของกองช่า ง องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน ที่ ลพ ๕๑๐๐๕/๖๕๘
ลงวันที่ ๓๐ มีน าคม ๒๕๖๕ เป็น ส่วนหนึ่งของบัน ทึก ข้อ ตกลงแนบท้ายบัน ทึก ตกลงชื้อ ขาย รวมจำนวน ๓ แผ่น
ความใดที่ข ัด หรือ แย้ง บัน ทึก ตกลงแนบท้า ยบัน ทึก ตกลงชื้อ ขายฉบับ นี้ ให้ใช้ค'วามตาม
บัน ทึก ตกลงแนบท้ายบัน ทึก ตกลงซื้อ ขายนี้แทน ส่วนความอื่นให้คงไว้ตามสัญ ญา
บันทึกตกลงแนบท้ายบันทึกตกลงชื้อขายฉบับนี้ ทำฃึ้นเปีนสองฉบับ มีความถูกต้องตรงกัน
คู่ส ัญ ญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี)ไว้เป็น
สำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ผู้ชื้อ

พยาน
( นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ )

(ลงซื่อ)

....เ^...

(นางสาวสุขาดา เรือนกองเงิน)

พยาน

