
บันทึกตกลงซ้ือขาย
เลขท.,.,,.,๓๗ .... / ๒(ร๖๖

เขียนที ่ องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำพนู 
วันท่ี ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๖

บนัทกึฉบบันีท้ำขึน้ระหว่าง องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำพนู โดยนายวชิยั บญุอุดมพร 
ตำแหน่ง รองบายกองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด ปฎํนติั'ราชการแทบ บายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู ตามตำสัง่ 
องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำพนู ท่ี ๔๓๗/๒£๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ เมบายน ๒๔๖๔ , ตำส่ังๆ ท่ี ๗๙๐/๒๔๖๔ ลงวันท่ี 
๒๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ และ ตำส่ังๆ ท่ี ๗๑๖/๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๑ มถินุายน ๒๔๖๔ ขึง้ตอ่ไปนีเ้รียกว่า “ผูข้ึอ้” ฝ่ายหนีง่ 
กับ หา้งหุน้สว่นจำกัด ซ.ขญาปโีตรเลยีม สำนกังานดัง้อยูเ่ล,บท่ี ๑๐๔ หมู่ท่ี ๑๐ ตำบลบา้นกลาง อำเภอเมอืงลำพนู 
จังหวัดลำพนู โดย บายจกัร ี แข็งธัญกจิ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผูม้อีำนาจผกูพนัปรากฏตามหนงัสอืรับรองของกรมพฒันา 
ธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณซีย์ ลงวันท่ี ๑๔ เดือน กนัยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ข้ึงตอ่ไปนีเ้รยีกว่า “ผูข้าย” อีกฝา่ยหนึง่ 
ทัง้ลองฝา่ยไดท้ำการตกลงกบัดงัตอ่ไปนี้

ขอ้ ๑. ผูข้ึอ้ไดต้กลงขึอ้และผูข้ายไดต้กลงขายวัลดนุํา้มนัเขึอ้เพลงิและหลอ่ลืน่ลำหรบัโครงการ 
ปรบัปรงุซอ่มแซมถนนลกูรงัเพือ่การเกษตรและถนนลกูรงัสาธารณะในเขตพืน้ทีต่ำบลมะเขอืแจอ้ำ๓ อเมอืง 
ลำพนู จงัหวดัลำพนู ตัง้แตว่บัที ่ ๓๐ มกราคม ๒๔๖๖ ถึง ๒๐ มนีาคม ๒๔๖๖ ตามใบสัง่จา่ยบํา้มบัเขึอ้เพลงิและ 
หลอ่ลืบ่ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดลำพนูสัง่จา่ย ดังต่อไปน้ี

๑.๑ นํา้มนัดีเซลหมนุเร็ว [3๗ จำนวน ๑๓,๙๐๐ ลิตร ใบวงเงินไมเ่กนิ ๔๒๘,๒๐๐.- บาท 
๑.๒ จารบ ี NLGIfc ๑๔L (๑๔ ลิตร) จำนวน ๔ กัง ใบวงเงินไมเ่กนิ ๑๒,๘๐๐.-บาท 
๑.๓ น้ํามับไฮโดรลิก ๖๘ ๑๘L ( ๑๘ ลิตร ) จำนวน ๔ ถัง ในวงเงินไม,เกิน ๘,๐๐๐.-บาท 
๑.๔ นํา้มนัเครือ่ง เบอร ์๔๐ จำนวน ๔ แกลลอน ใบวงเงินไมเ่กนิ ๓,๒๐๐.- บาท 
๑.๔ นํา้มนัเบรก DOT ๓ (๐.๔๐ ลติร) จำบวบ ๔ กระบอีง ในวงเงินไมเ่กนิ ๓,๒๐๐.- บาท 
๑.๖ น้ํากส่ัน จำนวน ๑๐ ซวด ในวงเงินไม่เกิน ๒๐๐.- บาท 

รวม ๖ รายการ ในวงเงินไม'เกิน ๔๔๔,๖๐๐.๐๐บาท (หา้แสนหา้หมืน่หา้พบัหกร้อยบาทถว้น)
ขอ้ ๒. ผูข้ายรับรองว่าลืง่ของทีข่ายไดด้ามกำหนดไว้ในขอ้ ๑. มคีณุภาพไมต่ํา่กว่าทีก่ำหนดไว้ตาม 

มาตรฐานและในกรณทีีเ่ปบีการขึอ้ฃองขึง้จะตอ้งมกิารตรวจสอบทดลอง ผูข้ายรบัรองวา่เมือ่ตรวจทดลองแลว้ตอ้งม ิ
คุณภาพไมต่ํา่กว่าทีก่ำหนดไว้ดว้ย

ขอ้ ๓. ผู้ขายตกลงสง่มอบลืง่ของตามทีก่ำหนดไว้ไนขอ้ ๑. ใหแ้กผู่ข้ึอ้ ณ สถานบีริการนํา้มับ 
เขึอ้เพลงิ ห้างหุน้สว่นจำกัด ข.ขญาปโีตรเลยิม สำนกังานตัง้อยู่เลขที ่ ๑๐๔ หมู่ท่ี ๑๐ ตำบลบา้นกลาง อำเภอเมอืง 
ลำพนู จังหวัดลำพนู สง่มอบทกุครัง้ทีม่กีารสัง่จา่ยตามลายมอืขึอ้ของผูม้อิำนาจสัง่จา่ยนํา้มนั

(ลงซอ).................................................... ผู้ซีอ
(นายวชิยั บญุอดุมพร)

(ลงขือ่).........l.f .r .....^ ...’!(................... พยาน
( นางสาวเอีย่มศริ ิ ส รุยิะ)

-๒-/ข้อ ๔. ถา้ปรากฎ...



-๒-
จอ้ ๔. ถา้ปรากฏว่าสิง่ของทีผู่ข้ายสง่มอบไมต่รงตามจ้อ ๑. ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับมอบ 

ส่ิงของน้ัน ใบกรณเีขน่วา่นี ้ผูข้ายตอ้งรับนำสิง่ของนัน้กลับคนืโดยเร็วทีส่ดุ หรอืตอ้งการแก1้ขใหถู้กตอ้งตามจ้อตกลง 
โดยผูซ้ือ้ไมต่อ้งขดใชค้า่เสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ท้ังสิน

จอ้ ๔. ถา้ผูข้ายไมป่ฏบิตัติามจอ้ตกลงจอ้หนีง่จอ้ใดดว้ยเหตใุดๆ กต็าม จนเปน็เหตใุหเ้กดิความเสยี 
หายแก,ผู้ซ้ือแล้ว ผูข้ายยอมรบัผดิและยนิยอมขดใชค้า่เสยีหายอนัเกดิจากการทีผู่ข้ายไมป่ฏบิตัติามจอ้ตกลงใหแ้กผู่ซ้ือ้ 
โดยสนิเ'ขงิภายใบ๓ ๐ วันนบัแตวั่นทีไ่ตร้บัแจ้งจากผูซ้ือ้โดยใหน้บัวับทีใ่ตร้บัแจ้งจากผูซ้ือ้โดยใหน้บัวับ'ที!่ตร้บัแจ้ง 
เป็นวับเร่ิมต้น

จอ้ ๖. การจา่ยเงนิคา่นัา้มนัเซือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ จะจา่ยตามใบแจ้งหนีข้องหา้งหุน้สว่นจำกดั ข.ขญา 
ปโิตรเลียม ในแตล่ะคร้ังทีม่กีารแจ้งหนีใ้หอ้งคก์ารบริหารสว่นจังหวดัลำพนู ภายใบวงเงินไมเ่กนิ ๕๔๔,๖๐๐.๐๐ บาท 
(หา้แสนหา้หมืน่หา้พบัหกร้อยบาทถว้น) ซ่ึงแบ่งเป็น ๒ งวด คือ

งวดที ่ ๑ ต้ังแต่วันที ่ ๓๐ มกราคม ๒๔๖๖ -  ๒๔ กมุภาพนัธ ์๒๔๖๖ 
งวดที ่ ๒ ต้ังแต่วันท่ี ๒๔ กุมภาพนัธ ์๒๔๖๖ -  ๒๐ มนีาคม ๒๔๖๖ 

บนัทึกฉบับน้ีทำข้ึนเป็นสองฉบับ มจีอ้ความเปน็อยา่งเดยีวกนั ผูซ้ือ้และผูข้าย ใตอ้า่นจ้อความโดย 
ละเอยีดตลอดและเจา้ใจความหมายใบบนัทกึฉบบันีแ้ลว้ จึงไตล้งลายมอืขือ่พร้อมประทบัตรา (ถา้ม)ี ไว้เป็นหลักฐาน 
ตอ่หนา้พยานและเกบ็ไวฝ้า่ยละฉบบั

(ลงขือ่).........\l ...A..................พยาน
( บางสาวเอีย่มศริ ื ส รุยิะ)

(ลงข่ือ).. .̂ ๔ :.. . พยาน
(นางสาวสชุาดา เรือนกองเงิน)

เลขท่ีโครงการ 66017324414 
เลขคุมสญัญา 660115010812


