
บันทึกตกลงซ้ือขาย
เลขที่..... (ขึ้^. 1/๒๕๖๕

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
วันท่ี พ  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายวิชัย บุญอุดมพร 
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘มกราคม๒๕๖๔ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ซื้อ” 
ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ลำพูน ปิโตรเลียม จำกัด ลำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘/๑ หมู่ท่ี ๔ ตำบลหนองหนาม อำเภอ 
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย นายวรรธนภณ จูฑะพุทธิ กรรมการผู้จัดการ ผู้มือำนาจผูกพันปรากฏตาม 
หนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ทำการตกลงกับดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ซื้อได้ตกลงซื้อและผู้ขายได้ตกลงขายวัสดุบํ้ามับเชื้อเพลิงและหล่อลื่นลำหรับโครงการ 
ขุดเจาะบ่อบาดาล ในเขตพื้นที่บ้านศรีเวียงชัย หมู่ท่ี ๒๑ ตำบลนาทราย อำ๓ อลี้ จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามใบสั่งจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูนสั่งจ่าย ดังต่อไปน้ี

๑.๑ นํ้ามันดืเชลหมุนเร็ว 13๗ จำนวน ๓,๘๘๐ ลิตร ในวงเงินไม่เกิน ๑๓๕,๘๐๐.- บาท
๑.๒ จารบี NLGIfe ๑๕L (๑๕ ลิตร) จำนวน ๑ ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๒,๖๒๕.-บาท
๑.๓ น้ํามันไฮโดรลิก ๖๘ ๑๘ป ( ๑๘ ลิตร ) จำนวน ๒ ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๓,๔๐๒.-บาท /,.

รวม ๓ รายการ ในวงเงินไม่เภิน ๑๔๑,๘๒๗^ บาท (หน่ึงแสนส่ีหม่ืนหน่ึงพันแปดร้อยย่ีสิบเจ็ดบาทถ้วน)
ข้อ ๒. ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายได้ตามกำหนดไวในข้อ ๑. มีคุณภาพ'ไม่ตํ่าก'ว่า,ท่ีกำหนด'ไว้ตาม 

มาตรฐานและในกรณีที่เบีนการซื้อของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจทดลอง 
แล้วต้องมีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข ้อ ๓. ผู้ขายตกลงส่งมอบสิ่งของตามที่กำหนดไวในข้อ ๑ .ให้แก่ผู้ซื้อ ณ สถานีบริการบํ้ามัน 
เชื้อเพลิง บริษัท ลำพูน ปิโตรเลียม จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘/๑ หมู่ที ่ ๔ ตำบลหนองหนาม อำเภอ 
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ส่งมอบทุกครั้งที่มีการสั่งจ่ายตามลายมือซื่อของผู้มีอำนาจสั่งจ่ายนํ้ามัน

ข้อ ๔. ถ้าปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑. ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบ 
ส่ิงของน้ัน ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุด หรือต้องการแก้ไขให้ถูกต้องตาม 
ข้อตกลง โดยผู้ซื้อไม่ต้องซดใช้ค่าเลียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน

(ลงซ่ือ)

(ลงซ่ือ)

....................... ร ํ! £ ป ุ.................

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

....[.{.-..vl ill.....
( นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ )

ผู้ซ้ือ

พยาน

s&h บ'ริ&ห ลำใ‘iน lit ตรแยบ ลำn:)
( ล ง ช ื่ร ่^ . 99'1ผู้1ฃ้ก่ย,

(นายวรรธนภณ จูฑะพุทธิ)

(ลงซ่ือ).. พยาน
( นางสาวสุชาดา เรือนกองเงิน )

-๒-/ข้อ ๕. ถ้าผู้ชาย...



ข้อ ๕. ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหน่ึงข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปีนเหตุให้เกิดความเสียหาย 
แก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายยอมรับผิดและยินยอมซดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงให้แก่ 
ผู้ซ้ือโดยล้ินเซิง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวับท่ี 
ได้รับแจ้งเปีบวับเร่ิมด้น

ข้อ ๖. การจ่ายเง ินค ่าน ํ้าม ันเซ ื้อเพล ิงและหล่อล ื่น  จะจ่ายตามใบแจ้งหนี้ของบริษ ัท ลำพูน 
ปิโตรเลียม จำกัด ในแต่ละครั้งที่ม ีการแจ้งหนี้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายใบวงเงินไม่เกิน 
๑๔๑,๘๒๗.- บาท (หนึ่งแสนล่ืหม่ืนหนึ่งพันแปดร้อยยี่ลิบเจ็ดบาทถ้วน)

บันทึกฉบับนี้ทำซ้ืนเปีนสองฉบับ มีข้อความเปีนอย่างเดียวกัน ผู้ซื้อและผู้ขาย ได้อ่านข้อความ 
โดยละเอียดตลอดและเข้าใจความหมายในบันทึกฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เปีน 
หลักฐานต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงซ่ือ)
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ผู้ซ้ือ

1 ^ ..J(ลงซื่อ).......... .................... ...................พยาน
( นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ )

(นายวรรธนภณ จฑะพุทธิ)

(ลงซิอ)......................^ 3 .....................พยาน
(นางสาวสุขาดา เรือนกองเงิน)



VV

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายบันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่...?!'.#../๒๕๖๕
วัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ในเขตพื้นที่บ้านศรีเวียงขัย หมู่ท่ี ๒©

ตำบลนาทราย อำ๓ อล้ี จังหวัดสำพูน

บันทึกฉบับบี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ 
ตำบลบ่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันท่ี .©๖. เดือน .มิถุน .ๆย.น พ.ศ. .๒๕๖.๕ ระหว่าง 
ร.งค์กา.ร.บริหาร.ส่-ว.น.จัง-หวัด-ลำ.พู-น โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำลั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน ท่ี ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔, คำส่ังๆ ท่ี ๗๙๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
และคำสั่งฯ ท่ี ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไบ่ในบันทึกข้อตกลงบี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่าย 
หน่ึงกับ บริษัท ลำพูนปิโตรเลียม จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘/๑ หมู่ท่ี ๔ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง 
ลำพูน จังหวัดลำพูน โดย นายวรรธนภณ จูฑะพุทธิ กรรมการผู้จัดการผู้มือำนาจผูกพันปรากฏตามหนังสือ 
รับรองของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซ่ึงต่อไปบ้ี 
เรียกว่า “ผู้ชาย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายไค้ทำการตกลงกันดังต่อไปบี้ 

ท้ังสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไบ่บี้
ผู้ขึ้อและผู้ขายได้ตกลงกันยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบันทึกตกลงซื้อขายวัสดุนํ้ามัน 

เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เลขท่ี ๔๗/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำหรับโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ในเขต 
พื้นที่บ้านศรีเวียงชัย หมู่ท่ี ๒๑ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบันทึกตกลงซื้อขาย ข้อ ๑ 

ข้อความเดิม

ข้อ ©. ผู้ซื้อได้ตกลงซื้อและผู้ขายได้ตกลงขายวัสดุนํ้ามันเซื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการ 
ขุดเจาะบ่อบาดาล ในเขตพื้นที่บ ้านศรีเวียงขัย หมู่ที่ ๒๑ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ตั้งแต่ 
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามใบสั่งจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนสั่งจ่าย ดังต่อไปบ้ี

๑.๑ บี้ามันดีเซลหมุนเร็ว ร๗ จำนวน ๓,๘๘๐ ลิตร ในวงเงินไม่เกิน ๑๓๕,๘๐๐.- บาท 
๑.๒ จารบี NLGIfe ๑๕1 (๑๕ ลิตร) จำนวน ๑ กัง ในวงเงินไม่เกิน ๒,๖๒๕.-บาท 
๑.๓ บ้ีามันไฮโดรลิก ๖๘ ๑๘L ( ๑๘ ลิตร ) จำนวน ๒ ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๓,๔๐๒.-บาท 

รวม ๓ รายการใบวงเงินไม่เกิน ๑๔๑,๘๒๗.๐๐ บาท (หน่ึงแสนส่ีหม่ืนหน่ึงพันแปดร้อยย่ีสิบเจ็ดบาทถ้วน)

(ลงซื่อ)............... ................................ ผู้ซ้ือ
(นายวิชัย บุญอุดมพร )

(ลงซื่อ).., .Id %  . พยาน
( นางส่ีพรรณิ จุ่มจันทร์ )

-๒-/ข้อความใหม่...



-๒-

ข้อความใหม่
ข้อ ๑. ผู้ช้ือได้ตกลงช้ือและผู้ขายได้ตกลงขายวัสดุบ้ีามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนสำหรับโครงการ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ในเขตพื้นที่บ้านศรีเวียงชัย หมู่ท่ี ๒๑ ตำบลนาทราย อำ๓ อลี้ จังหวัดลำพูน ต้ังแต่ 
วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒<£๖๕ ถึง วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามใบสั่งจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงนละหล่อลื่นที่ 
องด้การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนสั่งจ่าย ดังต่อไปบ้ี

๑.๑ นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว ร๗ จำนวน ๓1๘๘๐ ลิตร ใบวงเงินไม่เกิน ๑๓๕1๘๐๐.- บาท 
๑.๒ จารบี NLGIfe ๑๕1 (๑๕ ลิตร) จำนวน ๑ ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๒1๖๒๕.-บาท 
๑.๓ บ้ํามัน'ไฮโดรลิก ๖๘ ๑๘1 ( ๑๘ ลิตร ) จำนวน ๒ ถัง ในวงเงินไม่เกิน ๓1๔๐๒.-บาท 

รวม ๓รายการในวงเงินไม่เกิน ๑๔๑1๘๒๗.๐๐บาท (หน่ีงแสนส่ีหมื่นหน่ึงพับแปดร้อยย่ีสิบเจ็ดบาทถ้วน)

เพิ่มเติมรายละเอียดประกอบบันทึกข้อตกลงแนบท้ายบันทึกตกลงซ้ือขาย ดังบ้ี
ให้ถือบันทึกของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ลพ ๕๑๐๐๕/๑๑๖๑ 

ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เบีนส่วนหน่ึงของบันทึกข้อตกลงแบบท้ายบันทึกตกลงซื้อขาย รวมจำนวน ๒ แผ่น

ความใดที่ขัดหรือแย้งบันทึกตกลงแนบท้ายบันทึกตกลงชื้อขายฉบับบี้ ให้ใช้ความตาม 
บันทึกตกลงแนบท้ายบันทึกตกลงซื้อขายบี้แทน ส่วนความอ่ืนให้คงไว้ตามสัญญา

บันทึกตกลงแบบท้ายบันทึกตกลงช้ือขายฉบับบ้ี ทำข้ึนเปีนสองฉบับ มีความถูกต้องตรงกัน 
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซ่ือ พร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เ,ปีบ 
สำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ


