
บนัทกึตกลงซือ้ขาย
เลขท.ี..๖๐..../10๕๖๖

เขียนที องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำพนู 
วันที ๒๔ เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

บนัทกึฉบบับีท้ำข้ึนระหว่าง องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำพนู โดยนายวซิยั บญุอุดมพร 
ตำแหน่ง รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด ปฏบิตัริาชการแทบ บายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู ตามตำสัง่ 
องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำพนู ที ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ 1 ตำสัง่ฯ ที ๗๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที 
๒ร) กรกฎาคม ๒๕๖๔ และ ตำส่ังๆ ที ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวับที ๑ มถินุายน ๒๕๖๕ ซีง่ตอ่ไปบีเ้รียกว่า ‘‘ผูช้ือ้” ฝ่ายหน่ึง 
กับ บริษัท ลำพนู ปโิดรเลยีมุ̂ ากดั ลำนกังานตัง้อยูเ่ลขท ี ๑๑๘/๑ หมู่ที ๔ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมอืงลำพนู 
จังหวัดลำพนู โดย บายวรรธนภผ จูทะพทุธ ิ กรรมการผูจ้ดัการ ผูม้อิำนาจผกูพนัปรากฎตามหนงัสอืรับรองของกรม 
พฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณขีย ์ ลงวันที ๒๐ เดอืน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซ่ึงต่อไปบีเ้ริยกว่า ‘‘ผ ูข้าย” อีก 
ฝา่ยหนึง่ ทัง้สองฝา่ยไคท้ำการตกลงกนัดงัตอ่ไปบี้

ขอ้ ๑ .ผูข้ึอ้ไดต้กลงชือ้และผูข้ายไดต้กลงขายวัสดนุํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ลำหรบัโครงการปรบัปรงุ 
ขอ่มแซมถนน คอสะพาน พนงักัน้บํา้ ในเขตพีบ้ทตีำบลศรวีชิยั อำ๓ อลี ้จงัหวดัลำพนู ออกปฏบิตังิานตัง้แตว่นัท ี
๑ ธนัวาคม ๒๕๖๕ - วันท ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ตามใบสัง่จา่ยนํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ ทีองคก์ารบริหารสว่น 
จังหวัดลำพนูสัง่จ่าย ดังต่อไปบ้ี

๑.๑ นํา้มบัดืเซลหมนุเร็ว ร๗,จำนวน ๑๒ ,๓ ๐ ๐/ตร ในวงเงินไม่เกิน ๔๖๗,๔๐๐.- บาท
๑.๒ จารบ ี NLGIte ๑๕L (๑๕ ลิตร) จำนวน ๓ M  ในวงเงินไม่เกิน ๙,๖๐๐.-บาท
๑..๓ น้ํามับไฮโดรลิก ๖๘ ๑๘L ( ๑๘ ลิตร ) จำนวน ๓ / ง  ใบวงเงินไมเ่กนิ ๖,๐๐๐.-บาท
๑.๔ นํา้มนัเครือ่ง เบอร ์๔๐ จำบวบ ๓ ,แกลลอบ ในวงเงินไม่เกิน ๒,๔๐๐.- บาท
๑.๕ นํา้มนัเบรก DOT ๓ (๐.๕๐ ลิตร) จำนวน ๓, กระปอง ในวงเงินไมเ่กนิ ๒,๔๐๐.- บาท
๑.๖ บ้ํากส่ัน จำบวบ ๑ช,ุขวด ใบวงเงินไม่เกิน ๒๐๐.- บาท 

รวม ๖ รายการ ใบวงเงินไมเ่กนิ ๔๘๘,๐๐๐.-บาท (ส่ีแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน)
ขอ้ ๒. ผูข้ายรับรองว่าสีง่ของทขีายไดต้ามกำหนดไว้ในขอ้ ๑. มคิณุภาพไมตากว่าทกีำหนดไว้ตาม 

มาตรฐานและใบกรณทีเีปนีการชือ้ของซึง่จะตอ้งมกิารตรวจสอบทดลอง ผูข้ายรบัรองวา่เมือ่ตรวจทดลองแลว้ตอ้งมิ
คุณภาพไมต่ํา่กว่าทกีำหนดไว้ดว้ย

ขอ้ ๓.ผูข้ายตกลงสง่มอบลืง่ของตามทกีำหนดไว้ใบข้อ ๑. ใหแ้กผู่ช้ื้อ ณ สถานบีรกิารบํา้มบัเชือ้เพลงิ
บริษัท ลำพนู ปโีตรเสืยม จำกดั ลำนกังานตัง้อยูเ่ลขท ี ๑๑๘/๑ หมู่ที ๔ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด 
ลำพูน สง่มอบทกุครัง้ทมีกิารสัง่จา่ยตามลายมอืซึอ่ของผูม้อิำนาจสัง่จา่ยบํา้มนั

ขอ้ ๔.ถา้ปรากฏว่าสิง่ของทผีูข้ายสง่มอบไมต่รงตามขอ้ ๑. ผู้ช้ือทรงไว้ซ่ึงสืทธิทีจะไม่รับมอบส่ิงของน้ัน
ใบกรณเีขน่วา่บี ้ ผู้ขายตอ้งรับนำสิง่ของนัน้กลับคนืโดยเร็วทสีดุ หรือต้องการแกไ้ขใหถ้กูต้องตามข้อตกลง โดยผู้ช้ือไม่ 
ตอ้งขดใขค้า่เสยีหายหรอืคา่ใขจ้า่ยใดๆ ท้ังส้ิน

(ลงข่ือ)
(บายวชิยั บญุอุดมพร)

ผ้ช้ือ
SL ใเร ิฒ ั ปีโดูเพียม ช้ืาทท

“" p & r เ จ 9., LTD.
(บายวรรธบภณ จู'ทะพุทธิ)

(ลงซ่ึอ) ..พ : . ^ .....
( นางสาวเอีย่มคริ ิ สุริยะ )

พยาน (ลงข่ือ).
( นางลาวสขุาดา เรอืนกองเงิน )

พยาน

-๒-/ข้อ ๕. ถา้ผูข้าย...



-\ร )-

ขอ้ ๕. ถา้ผูข้ายไมป่ฏบิตัติามขอ้ตกลงขอ้หนึง่ขอ้ใดดว้ยเหตใุดๆ กต็าม จบเปน็เหตใุหเ้กดิความเสยีหาย 
แก่ผู้ซ้ือแล้ว ผูข้ายยอมรบัผดิและรบยอมชดใขค้า่เสยีหายอนัเกดิจากการทีผู่ข้ายไมป่ฏบิต้ต๊ามขอ้ตกลงใหแ้ก,ผู้ซ้ือโดย 
ส้ินเขิง ภายใบ ๓๐ วับ นบัแต่วับทีไ่ด้รับแจ้งจากผู้ซือ้ โดยใหน้บัวับทึI๋ด้รับแจ้งจากผูซ้ือ้ โดยให้นบัวันท่ีใด้รับแจ้งเป็น 
วับเร่ิมต้น

ขอ้ ๖. การจา่ยเงนิคา่บํา้มบัเซือ้เพลงิและหลอ่ลบื จะจา่ยตามใบแจ้งหนีข้องบรษิทั ลำพูน ปีโตรเสียม 
จำกดั ใบแตล่ะคร้ังทีม่กีารแจ้งหนีใ้หอ้งคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำพนู ภายในวงเงินไมเ่กนิ ๔๘๘,๐๐๐.- บาท 
(สีแ่สนแปดหม่ืนแปดพับบาทถ้วน) ซีง่แบง่เปน็ ๒ งวด คือ

งวดท่ี ๑ ต้ังแต่วันท่ี ๑ ธนัวาคม ๒๔๖๔ -  ๒๓ ธันวาคม ๒๔๖๔ 
งวดท่ี ๒ ต้ังแต่วันท่ี ๒๔ ธนัวาคม ๒๔๖๔ -  ๑๗ มกราคม ๒๔๖๖ 

บันทึกฉบับน้ีทำข้ึนเป็นสองฉบับ มขีอ้ความเปน็อยา่งเตยิวกนั ผูซ้ือ้และผูข้าย ได้อา่นข้อความโดย 
ละเอยีดตลอดและเขา้ใจความหมายในบนัทกึฉบบันีแ้ลว้ จงึไดล้งลายมอืขือ่พร้อมประทบัตรา (ถา้ม)ี ไว้เป็นหลักฐาน 
ตอ่หนา้พยานและเกบ็ไว้ฝา่ยละฉบบั

(ลงข่ือ) 3*......ะ^................................ผู้ขิอ
(บายวชิยั บญุอุดมพร)

(ลงขือ่).......L!.. .'ะ:....̂ .::..................... พยาน
( บางสาวเอีย่มครื ิ ส รุยิะ)

เลขทีโ่ครงการ 65117298621 
เลขคมุสญัญา 651115009354

(ลงข่ือ).
(บางสาวสขุาดา เรือนกองเงิน)

พยาน


