
บันทึกตกลงซื้อขาย
เลขท่ี......๔๙..../๒๕๖๕

เขียนท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันท่ี ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

บันทึกฉบับน้ีทำข้ึนระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ 
ทำแหปง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ข้ึงต่อไปน้ีเริยทว่า “ผู้ชื้อ” ฝ่ายหน่ึงกับ บริบัท ลำพูน จโตรเลียม 
จำกัด ลำนักงาบต้ังอยู่เลขท่ี ๑๑๘/๑ หมู่ท่ี ๔ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย นายวรรธนภณ 
จู,ทะ'พทธิ กรรมการผู้จัดการ ผู้มือำนาจผูกพันปรากฏตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาผิขย์ 
ลงวันท่ี ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ขาย" อีกฝ่ายหน่ึง ท้ังสองฝ่ายได้ทำการตกลงกันดังต่อ 
ไปน้ี

ข้อ ๑. ผู้ข้ึอได้ตกลงข้ึอและผู้ขายได้ตกลงขายวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนลำหรับ โครงการ 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและถนนลูกรังสาธารณะ ใบเขตพื้นที่ตำบลป่าไผ่ อำ๓ อลี้ จังหวัด 
ลำพูน ออกปฏิบัติงาบตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามใบส่ังจ่ายน้ํามัน 
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนส่ังจ่าย ดังต่อไปน้ี

๑.๑ น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ธ๗ จำนวน ๑๔,๔๕๐ ลิตร ในวงเงินไม่เกิน ๕๐๕,๗๕๐.- บาท 
๑.๒ จารบี NLGIlst ๑๕L (๑๕ ลิตร) จำนวน ๖ ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๑๕,๐๐๐.-บาท 
๑.๓ น้ํามันไฮโดรลิก ๖๘ ๑๘L ( ๑๘ ลิตร ) จำนวน ๖ ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๘๐๐.-บาท 
๑.๔ น้ํามันเคร่ือง เบอร์ ๔๐ จำนวน ๖ แกลลอน ในวงเงินไม่เกิน ๓,๔๒๐.- บาท 
๑.๕ น้ํามันเบรก DOT ๓ (๐.๕๐ ลิตร) จำนวน ๖ กระป่อง ในวงเงินไม่เกิน ๔,๘๐๐.- บาท 
๑.๖ น้ํากส่ัน จำนวน ๒๔ ขวด ในวงเงินไม่เกิน ๓๖๐.- บาท 

รวม ๖ รายการ ในวงเงินไม่เกิน ๕๔๐,๑๓๐.- บาท (ห้าแสนส่ีหม่ืนหน่ึงร้อยสามสิบบาทถ้วน)
ข้อ ๒. ผู้ขายรับรองว่าส่ิงของท่ีขายได้ตามกำหนดไว้ในข้อ ๑. มืคุณภาพไม่ต่ํากว่าท่ีกำหนดไว้ตาม 

มาตรฐานและในกรณีท่ีเบ็)นการช้ือของข้ึงจะต้องมีการตรวจสอบทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเมือตรวจทดลองแล้วต้องมี 
คุณภาพไม่ต่ํากว่าท่ีกำหนดไว้ด้วย

ข้อ ๓. ผู้ขายตกลงส่งมอบส่ิงของตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๑.ให้แก่ผู้ซ้ือ ณ สถานีบริการน้ํามันเช้ือ 
เพลิง บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกัด สำนักงานต้ังอยู่เลขท่ี ๑๑๘/๑ หมู่ท่ี ๔ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน ส่งมอบทุกคร้ังท่ีมืการส่ังจ่ายตามลายมือข่ือของผู้มือำนาจส่ังจ่ายนํ้ามัน

ข้อ ๔. ถ้าปรากฏว่าส่ิงของท่ีผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑. ผู้ช้ือทรงไว้ข้ึงสิทธิท่ีจะไม่รับมอบ 
ส่ิงของน้ัน ในกรณีเซ่นว่าน้ี ผู้ขายต้องรับนำส่ิงของน้ันกลับคืนโดยเร็วท่ีสุด หรือต้องการแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อตกลง 
โดยผู้ช้ือไม่ต้องซดใข้ค่าเสียหายหรือค,าใข้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน

(ลงข่ือ) —i --1v r r l ................................. ผู้ซอ
(บายอนุสรณ์ วงค์วรรณ)

(ลงข่ือ) t-f- *J|I
( นางสาวเอ่ียมคิริ สุริยะ )

พยาน

(นายวรรธนภณ จูฑะพู,ทธิ)

(ลงข่ือ)...... .............. ส ุ£✓ 1............. .... พยาน

( นางสาวสุขาดา เรือนกองเงิน)

-๒-/ข้อ ๕. ถ้าผู้ขาย...



-๒-

ข้อ ๕. ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหน่ึงข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปีบเหตุให้เกิดความ 
เสียหายแก่ผู้ช้ือแล้ว ผู้ขายยอมรับผิดและยินยอมขดใข้ค่าเสียหายอันเกิดจากการท่ีผู้ขายไม'ปฏิบัติตามข้อตกลงให้แก'
ผู้1ช้ือ'โดยส้ินเ1ขิง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วับท่ีใด้รับแจ้งจากผู้ช้ือ โดยให้นับวับท่ีใด้รับแจ้งจากผู้ช้ือ ใดยให้นับวันท่ีใด้รับ 
แจ้งเปีนวันเร่ิมด้น

ข้อ ๖. การจ่ายเงินค่าน้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่นจะจ่ายตามใบแจ้งหน้ีของบริษัท ลำพูน ปิโตรเลียม 
จำกัด ในแต่ละคร้ังท่ีมีการแจ้งหน้ีให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายในวงเงินไม่เกิน ๕๔๐,๑๓๐.๐๐ บาท 
(ห้าแสนส่ีหม่ืนหน่ึงร้อยสามลิบบาทถ้วน) ซ่ึงแบ่งเปีบ ๒ งวด คือ

งวดท่ี ๑ ต้ังแต่วันท่ี ๓๑ พถุบภาคม ๒๕๖๕ -  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
งวดท่ี ๒ ต้ังแต่วันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ -  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

บันทึกฉบับน้ีทำช้ืนเป็นสองฉบับ มิข้อความเป็นอย่างเดียวกัน ผู้ชื้อและผู้ขาย ได้อ่านข้อความโดย 
ละเอียดตลอดและเข้าใจความหมายในบันทึกฉบับน้ีแล้ว จีงได้ลงลายมือข่ือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน 
ต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงซ่ือ) A
(นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ)

ผู้ช้ือ 1 j รำไฉน !ใ^!^0.ม ^ ๑( ล ง ข ื่อ ) ^ ^ เ ^ ^ LTD.
(นายวรรธนภณ จูฑะพุทธ)

.(ลงขื่อ)..........„...โ'....วัว้.น้ี..,...........................พยาน
( นางสาวเอ่ียมคิริ ส ุร ิยะ)

(ลงข่ือ)....................JJaaC.................พยาน
(บางสาวสุชาดา เรือนกองเงิน)

เลขท่ีโครงการ 65057386838 
เลขคุมสัญญา 650515007213


