BA/ITA

บันทึกข้อความ

ออค'การนบ๙๐มวa ชนกรอเทพ

หน่วยงาน กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย โทร ๐ ๒๒๔๕; ๕๙๖๔, ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗
ที่ สกม. (กนก.) ^ 0 เ/ / ๒๕๖๓
วันที่ j r y ^ กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายนี้าดื่มดีวอยดํ
เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑,ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ซ.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑
สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สทส. ผอ.สจท. ผอ.สบจ.
ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำสัญ ญาซื้อขายนํ้าดืม ดีวอยดํ ตามสัญญา
เลขที ซ.๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ กับ ผู้ประกอบพาณิซยกิจ นํ้าดีมดีวอยดํ รายละเอีย ด
ปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายวิบูลย์ โทยสิวัสดิ๋)
ซ.ผอ.สกม.
ปฏินัติการแทน ผอ.สกม.

ต้นฉบับ

อวฺคก์ ารบนส่อบวลฺบ นกรุDIDพ

B M TA

00ค์ท ารนบส,0มวลบนกรอเทพ

Bangkok Mass Transit A uthority

สำนัก งานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒ นธรรม เขตห้ว ยขวาง กทม. ๑0๓๒ 0
โหร. 0-๒๒๔๖-๐๓๓๙, ©-๒๒๔๖-๐๗๔๑-๔, ©-๒๒๔๖-๐๗๔๐-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒๑๘๙

สัญญาซื้อขายนํ้าดื่มดีวอยดี
สัญญาเลขที่ ..ชAรฟ /๒ร;๖เท........
สัญ ญาฉบับ นี้ท ำขึ้น ณ องค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุง เทพ สำนัก งานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ..๒๘..ฒ ัJนาขน..๒£๖พ.......ระหว่าง
องค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุง เทพ โดย นางสาวเบญจวรรณ นิ1เยมสุว รรณ ผู้ช ่ว ยผู้อ ำนวยการฝ่า ยบริห าร
ตามคำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ที่ ๕๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กัน ยายน ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า ''ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ นางพัขรินทร์ ศรีสลับ ซึ่งได้จดทะเบียนพาณิขย์ ตามพระราซบัญญัติทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. ๒๔๙๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๘ ซื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจ นํ้าดื่มดี'วอยด์ ผลิตและจำหน่าย
นํ้าดื่มบรรจุเสร็จ ทะเบียนเลขที่ ๐๗๔๗๑๑๔๘๐๐๖๙๓ ตามแบบ พค.๐๔๐๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ มี
สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘๒/๒ ถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือ ง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้ จะเรียกว่า "ผู้ขาย'' อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีช้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซ ื้อ ตกลงซื้อ และผู้ข ายตกลงขายนํ้าดื่ม วอยด้ บรรจุถัง PET ขนาดบรรจุ ๑๘.๙ ลิตร
จำนวน ๓,๙๖๐ (สามพันเก้าร้อยหกสิบ) ถัง ราคาถังละ ๒๗.๕๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) ส่งนํ้าดื่ม
สัปดาห์ละ ๒ ครั้งๆ ละไม่น้อยกว่า ๒๐ ถัง และให้ครบเดือนละ ๓๓๐ ถัง รวมเป็นราคาตลอดอายุสัญญาทั้งสิ้น
จำนวน ๑๐๘,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี
นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ
ผู้ขายรับ รองว่าสิ่งของที่ข ายให้ตามสัญ ญานี้เป็น ของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไวในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒
ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ข ายรับ รองว่า เมื่อตรวจ
ทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้
๓.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ที่ ๔๔๒/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้ง คณะ กรรมการตรวจรับพัสดุ
สำหรับการซื้อนํ้าดื่ม (บรรจุถัง PET) ขนาดบรรจุ
๑๘.๙ ลิตร โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง

จำนวน ๒ หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (Term of reference ะTOR)
จัดซื้อนํ้าดื่ม (PET) บรรจุไม่น้อยกว่า ๑๘.๙ ลิตร

จำนวน ๓ หน้า
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๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา ร้านค้านํ้าดื่มดีวอยด์
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
จำนวน ๑ หน้า
๓.๔ ผนวก ๔ ประกาศผู้ซนะเสนอราคาจัดซื้อนํ้าดื่ม (บรรจุถัง PET)
บรรจุไม่น้อยกว่า ๑๘ .๙ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
จำนวน ๑ หน้า
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญ ญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญ ญานี้ ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญ ญาขัดแย้งถัน เอง ผู้ข ายจะต้องปฏิบ ัต ิตามคำวิน ิจฉัยของ
ผู้ซื้อคำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเปีนที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
จากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก,ผู้ซื้อ ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
สำนัก งานใหญ่ ส่ง นํ้า ดื่ม สัป ดาห์ล ะ ๒ ครั้งๆ ละไม่น ้อ ยกว่า ๒๐ ถัง และให้ค รบเดือ นละ ๓๓๐ ถัง
มีก ำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุล าคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๖๔ ให้ถูก ต้อ งและ
ครบถ้วนตามที่กำหนดไวิในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒
การส่งมอบสิ่งของตามสัญ ญานี้ ไม่ว ่า จะเป็น การส่ง มอบเพีย งครั้ง เดีย ว หรือส่งมอบ
หลายครั้ง ผู้ข ายจะต้อ งแจ้ง กำหนดเวลาส่ง มอบแต่ล ะครั้ง โดยทำเป็น หนังสือนำไปยื่น ต่อผู้ซ ื้อ ณ องค์ก าร
ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๒ วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ
เมื่อ ผู้ซ ื้อ ไต้ต รวจรับ สิ่งของที่ส ่งมอบและเห็น ว่าถูก ต้อ งครบถ้วนตามสัญ ญาแล้ว ผู้ซื้อ
จะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิ
ที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเซ่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของ
มาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไป
เพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงขำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕

ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญ ญานี้ผ ู้ร ับ จ้า งได้น ำหลัก ประกัน เป็น เงิน สดตามใบเสร็จ รับ เงิน องค์ก าร
เลขที่ แ-๖๓ -๙-R0--๐๒๖๐ ลงวัน ที่ ๒๓ กัน ยายน ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๕,๔๔๕ บาท (ห้า พัน สี่ร ้อ ย
สี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่ง เท่ากับ ร้อ ยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่า จ้า งทั้ง หมดตามสัญ ญา มามอบให้แก,ผู้ว ่า จ้า งเพื่อ
เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
ก รณ ีผ ู้ข ายใช ้ห น ัง ส ือ ค ํ้า ป ระก ัน ม าเป ็น ห ล ัก ป ระก ับ ก ารป ฏ ิบ ัต ิต าม ส ัญ ญ า
หนังสือคํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่ง ประเทศไทย ตามรายซื่อ บริษ ัท เงิน ทุน ที่ธ นาคารแห่ง ประเทศไทยแจ้ง เวีย น
ให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็น
/หนังสือ...
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หนังสือ คํ้าประกัน อิเล็ก ทรอนิก ส์ต ามวิธ ีก ารที่ก รมบัญ ซีก ลางกำหนดก็ได้ และจะต้อ งมีอ ายุก ารคํ้า ประกัน
ตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
หลัก ประกัน ที่ผ ู้ข ายนำมามอบให้ต ามวรรคหนึ่ง จะต้อ งมีอ ายุค รอบคลุม ความรับ ผิด
ทั้งปวงของผู้ข ายตลอดอายุส ัญ ญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมี
อายุไ ม่ค รอบคลุม ถึง ความรับ ผิด ของผู้ข ายตลอดอายุส ัญ ญา ไม่ว ่า ด้ว ยเหตุใ ดๆ ก็ต าม รวมถึง กรณีผ ู้ข าย
ล่ง มอบสิ่ง ของล่า ข้า เป็น เหตุใ ห้ร ะยะเวลาส่ง มอบหรือ วัน ครบกำหนดความรับ ผิด ในความขำรุด บกพร่อ ง
ตามสัญ ญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว ่า จะเกิด ขึ้น คราวใด ผู้ข ายต้อ งหาหลัก ประกัน ใหม่ห รือ หลัก ประกัน เพิ่ม เติม
ให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก'ผู้ซื้อภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จากผู้ซื้อ
หลัก ประกัน ที่ผ ู้ข ายนำมามอบไว้ต ามข้อ นี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก,ผู้ข าย โดยไม่ม ีด อกเบี้ย
เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๘. การบอกเลิก สัญ ญา
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดล่งมอบสิ่งของตามสัญญา
นี้แล้ว หากผู้ขายไม่ล่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก'ผู้ซื้อหรือล่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไต้ การใข้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผู้ขาย
ในกรณีท ี่ผ ู้ซ ื้อ ใข้ส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญา ผู้ซ ื้อ มีส ิท ธิร ิบ หรือ บัง คับ จากหลัก ประกัน
ตามข้อ ๗ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ไต้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจาก
บุค คลอื่น เต็ม จำนวนหรือ เฉพาะจำนวนที่ข าดส่ง แล้วแต่ก รณี ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด ) วัน นับ ถัด จากวัน
บอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องซดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไวิในสัญญานี้ด้วย
ข้อ ๙. ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ซื้อมิไดใข้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องขำระค่าปรับให้ผู้ซ ื้อ
เป็น รายวัน ในอัต ราร้อ ยละ ๐.๒๐ (ศูน ย์จ ุด สองศูน ย์) ของราคาสิ่ง ของที่ย ัง ไม่ไ ต้ร ับ มอบ นับ ถัด จากวัน
ครบกำหนดตามสัญ ญาจนถึง วัน ที่ผ ู้ข ายไต้น ำสิ่ง ของมาส่ง มอบให้แ ก่ผ ู้ซ ื้อ จนถูก ต้อ งครบถ้ว นตามสัญ ญา
แต่ต้องไม่ตํ่ากว่าวันละ ๑๐๐ บาท
การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นขุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียง
บางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การไต้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ไต้ส่ง
มอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งขุด
ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิไต้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อ'U M ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับ
เรียกร้องให้ซดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไร้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ไต้ และ ถ้าผู้ซื้อไต้แจ้งข้อเรียกร้องให้ขำระ
ค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไต้อีกด้วย
ข้อ ๑๐. การบังคับค่าปรับ ค่า เสีย หาย และค่าใข้จ ่าย
ในกรณีที่ผู้ขายไม,ปฏิบ ัต ิตามสัญ ญาข้อ ใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็น เหตุให้
เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก,ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสีย หาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก,
ผู้ซื้อโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ซดใช้
ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขาย
/ที่ต้อง...
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ที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
หากค่า ปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่า ยที่บ ัง คับ จากเงิน ค่า สิ่ง ของที'ซื้อ ขายที่ต ้อ ง
ชำระหรือ หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาแล้ว ยังไม่เพีย งพอ ผู้ข ายยิน ยอมชำระส่ว นที่เหลือ ที่ย ัง ขาดอยู่
จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่าใช้จ ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด ) วัน นับลัดจากวัน ที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ
หากมีเงิน ค่า สิ่ง ของที่ซ ื้อ ขายตามสัญ ญาที่ท ัก ไว้จ ่า ยเป็น ค่า ปรับ ค่า เสีย หาย หรือ
ค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก'ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๑. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือ
เกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ซึ่ง ออกตามความในกฎหมายว่า ด้ว ยการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ ทำให้ผ ู้ข ายไม่ส ามารถ
ส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญ ญานี้ได้ ผู้ข ายมีส ิท ธิข องดหรือ ลดค่าปรับ หรือ ขยายเวลา
ส่งมอบตามสัญ ญาได้โ ดยจะต้อ งแจ้ง เหตุห รือ พฤติก ารณ์ด ัง กล่าวพร้อ มหลัก ฐานเป็น หนังสือ ให้ผ ู้ซ ื้อ ทราบ
ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้อง
ในการที่จ ะของดหรือ ลดค่า ปรับ หรือ ขยายเวลาส่งมอบตามสัญ ญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้น แต่ก รณี
เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ ซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้ง หรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญ ญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
สัญ ญานี้ท ำขึ้น เป็น สองฉบับ มีฃ ้อ ความถูก ต้อ งตรงกัน คู่ส ัญ ญาได้อ ่า นและเช้า ใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และ
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
/
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(นางสาวเบญจวรรณ เปียมสุวรรณ)

(นาดื่มดี'วอยด์
โดย นางพัชรินทร์ ศรีสลับ ลงนามผูกพันกิจการ)
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คำสั่ง องค์การขบส่งมวลซนกรุงเทพ (ซสมก.) กรุงเทพฯ
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เรือง แต่งตัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซือนำดื่ม (บรรจุถัง PET) ขนาดบรรจุ ๑๘.๙ ลิตร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
ด้วย องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ มีความประสงค์จะ ซื้อนํ้าดื่ม (บรรจุถัง PET)
ขนาดบรรจุ ๑๘.๙ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒(£๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายซื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการ
ซื้อนํ้าดื่ม (บรรจุถัง PET) ขนาดบรรจุ ๑๘.๙ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
อาคารสำนักงานใหญ่
๑. พนักงานธุรการ ๕
ประธานกรรมการ
กลุ่มงานบริการ สำนักบริการและจัดซื้อ
๒. หัวหน้างานบริการประขาซนและผู้โดยสารสัมพันธ์ กรรมการ
กลุ่มงานประซาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ
๓. หัวหน้างานประมวลบัญชีและทรัพย์สิน
กรรมการ
กลุ่มงานบัญชี สำนักบัญชีและกองทุนกลาง
๔. หัวหน้างานงบประมาณ
กรรมการ
กลุ่มงานวางแผน สำนักแผนงาน
๕. หัวหน้างานเลขานุการ
กรรมการ
กลุ่มงานเลขานุการและงานประชุม
สำนักผู้อำนวยการ
๖. หัวหน้างานประซาสัมพันธ์
กรรมการ
กลุ่มงานประซาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ
กรรมการและเลขานการ
๗. พนักงานธุรการ ๓
กลุ่มงานบริการ สำนักบริการและจัดซื้อ
อาคารกลุ่มงานสื่อสารและกลุ่มงานพัฒนาระบบสวัสดิการ
๑. หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสาร
ประธานกรรมการ
สำนักบริหารการเดินรถ „
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te. หัวหน้างานแพทย์
กรรมการ
กลุ่มงานพัฒนาระบบสวัสดิการ สำนักการเจ้าหน้าที่
๓. ช่างส็เอสาร ๕
กรรมการและเลขานุการ
กลุ่มงานสิ'อสาร สำนักบริหารการเดินรถ

กลุ่มงานสายตรวจพิเศษ
๑. หัวหน้ากลุ่มงาบสายตรวจพิเศษ
สำนักบริหารการเดินรถ
๒. หัวหน้างานสายตรวจพิเศษ
กลุ่มงาบสายตรวจพิเศษ สำนักบริหารการเดินรถ
๓. หัวหน้างานสอบสวน
กลุ่มงานสายตรวจพิเศษ สำนักบริหารการเดินรถ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อำนาจและหน้าที่
ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕
สั่ง ณ วับที่ รๆ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัตํ่การแทน
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเท
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ขอบเขตของงาน(Term of Reference:TOR)
จัดซื้อนํ้าดื่ม(ถังบรรจุ PET) ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๘.๙ ลิตร

๑. ความเป็นมา
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ มีความประสงค์จะจัดซื้อนํ้าดื่ม(ถังบรรจุ PET)
ขนาดบรรจุโม่น้อยกว่า ๑๘.๙ ลิตร

๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้พนักงานทุกคน และผู้เข้าร่วมประชุมตามกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ มีนํ้าดื่มที่
สะอาดและมีคุณภาพ สามารถบริโภคได้อย่างต่อเนื่อง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๓.๒ ไม,เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่อ งจากเป็น ผู้ท ี่ไม่ผ ่านเกณฑ์ก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิงานของผู้ป ระกอบการตามระเบียบที่
รัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ป ระกาศเผยแพร่ใ นระบบเครือ ข่า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรามถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๓.๗ เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพขายนั้าดื่ม
๓.๘ ไม่เป็น ผู้ม ีผ ลประโยชน์ร ่ว มถัน กัน ผู้ย ื่น ข้อ เสนอรายอื่น ที่เข้า ยื่น ข้อ เนอให้แ ก่อ งค์ก าร
ฒวันยื่นข้อเสนอหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการข้ดฃวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้
๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธึ๋และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๔. รายการนํ้าดื่ม
นั้า ดื่ม (ถัง บรรจุ PET^นาดบรรจุไ ม่น ้อ ยกว่า ๑๘.๙ ลิตร จำนวนประมาณ ๓,๙๖๐ ถัง
โดยองค์การจะเบิกจ่ายตามจำนวนที่ส่งจริง ซึ่งอาจจะมากหรือน้อยกว่าจำนวนประมาณดังกล่าว
๔. รายละเอีย ดคุณ ลัก ษณ ะเฉพาะของนํ้า ดื่ม
๕.๑ นํ้าดื่มบรรจุถัง PET ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๘.๙๐ ลิตร
๕.๒ ผลิตภัณฑ์นํ้าดื่ม เป็นนํ้าดื่มที่มีคุณภาพดี ลักษณะของนํ้าด้องใสสะอาด ไม่มีสีและกลิ่น
ไม่มีตะกอน ปราศจากเซื้อและสารพิษ เจือปน ผ่านการผลิตด้วยระบบรืเวอร์ส ออสโมซิส ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย
แสงอัลตราไวโอเลต โดยต้องผ่านกาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานของรัฐที่อยู่ในเกณฑ์สินค้า
ปลอดภัย
๕๓ ภาชนะบรรจุเป็นถัง PET ต้องมีสภาพภายนอกและภายในสะอาด บริเวณฝาปิดต้องไม่
มีคราบปนเฟ้อน ฝาต้องปิดสนิท นั้าไม่รั่วไหล และมีแผ่นพลาสติกรัดฝาอีกขั้นหนึ่ง
๕.๔ ฉลากต้องระบุซื่อตรานํ้าดื่ม ที่ตั้งของผู้ผลิต ปริมาณสุทธิ เลขทะเบียน อย.อย่างซัดเจน
๕.๕ หากตรวจพบว่ามีสิ่งเจือปน ในนํ้าดื่ม เข่นเศษผง ตะกอน ตะใคร่นํ้า ฯลฯ ผู้ขายต้องนำ
นั้าดื่มมาเปลี่ยนใหม่ทันทีที่ได้รับแจ้ง และไม่คิดราคาเพิ่มอีก

๒ VXa
๖. การออกใบสั่งซื้อแต่ละคราว
องค์ก ารจะออกใบสั่ง ซื้อ นํ้า ดื่ม ในแต่ล ะคราวโดยจะระบุป ริม าณ สถานที่ และวันเวลา
ที่ผู้ขายจะต้องส่งมอบไว้ในใบสั่งซื้อแต่ละคราว ทั้งนี้ องค์การจะออกใบสั่งซื้อมอบให้แก่ผู้ขายล่วงหน้าก่อนครบ
กำหนดเวลาส่งมอบตามใบสั่งซื้อไม่น้อยกว่า ๕ วับ

๗. เงื่อนไขและระยะเวลาการส่งมอบ
ผู้ข ายตกลงว่า จะส่ง มอบนํ้า ดื่ม ให้ค รบถ้ว นถูก ต้อ งแสะเพีย งพอต่อ ความต้อ งการให้แ ก่
องค์การตามปริมาณ ณ สถานที่และในวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งซื้อแต่ละคราวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง
องค์ก ารจะไม่วางหลัก ประกัน หรือเงิน มัดจำค่าถังบรรจุน ํ้าดื่ม ตามธรรมเนียมการค้าทั่วไป
เว้นแต่กรณีถังบรรจุนํ้าดื่มเกิดการชำรุดเสียหายอันเกิดจากการใช้งานภายในหน่วยงานขององค์การเท่านั้น
โดยส่งมอบนํ้าดื่มสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔
ตามสถาน ที่ท ี่อ งค์ก ารกำห น ด หากวัน ที่ส ่ง มอบตรงกับ วัน หยุด ราชการหรือ วัน หยุด นัก ขัต ฤกษ์
ต้องส่งใบวันถัดไปที่เปิดทำการ
๘. ค่า ปรับ
เมื่อครบกำหนดส่งมอบนี้าดื่มตามที่องค์การกำหนด ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบนํ้าดื่มที่ตกลงขาย
ให้แก่องค์การหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้องค์การเป็นรายวัน ในอัตรา
ร้อยละ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามใบสั่งซื้อจนถึงวันที่ผู้ขาย
ไต้ส่งมอบนี้าดื่มให้แก่องค์การจนถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งซื้อ

๙. การชำระเงิน
องค์การตกลงชำระเงินค่าบํ้าดื่มให้แก่ผู้ขายเป็นรายเดือนตามจำนวนที่กำหนดในใบสั่งซื้อ
ในแต่ละคราว ตามราคาต่อหน่วยที่ผู้ขายเสนอ ให้แก'ผู้ขายภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่องค์การได้รับมอบนา
ดื่มไว้โดยครบถ้วนแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว

๑๐. วงเงินงบประมาณ และราคากลาง
เป็นเงิน ๑๑๘,๐๐๐.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(ราคาถังละ ๒๗.๕๐บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)^\

ฬ น า)ๆ

ป ี/ ร 'ท

กำหนดเงื่อนไข/ใ!าดื่ม

๑. ส่งนํ้าดื่มสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ๆ ละไม่น้อยกว่า ๒0 ถัง และให้ครบ เดือนละ ๓๓๐ ถัง
๒. ส่งใ!าดื่มให้ครบจำนวน ๓,๙๖๐ ถัง ภายในเดือน ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔
๓. ต้องบรรจุถัง PET ขนาด ๑๘.๙ ลิตร
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มดีวอยด์ (Devoid Drinking Water)

น ำด ื

เลขที่ 382/2 ถนนถวาย ตำบลท่าฉลอมอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร74000
โทร.081-8570115 แฟ่กซ . 034-498473 อเมลฝิ devoid-water@hotmail.com
เขประจำตัวผู้เสียภาษี 3749900105166
ใบ เส น อ ร าค า / Q U O T A T IO N

เรียน/Attention: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สำนักงานใหญ่ 131 ถนนวัฒนธรรม ห้วยขวาง กทม. 10310

เลขที่/ No.:
วัน ที่ D ate:

3 ส.ค. 2563

T E L .:

ขอเสนอราคาและเงอนไขสำหรับท่านตังน
W e are please to subm it you the following described here in at price, items and term s stated :
อำดับ ที่
ITEM

รายการ

DESCRIPTION
นาดืมสีวอยด์ 18.9 L (ถังบรรจุ PET)
(เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564)

ราคา/ถัง

จำนวน

จำนวนเงิน

Price

Quantity

Am ount

27.50

108,900.00

รวมเงิน

101,775.70

Vat7%

7,124.30

รวมทงสิ่น

หนึ่ง แสนแปดพัน เท้า ร้อ ยบาทล้ว น
เอกำหนดและ!งอนไขการขอใบเสนอราคา

3960

ข้า พเจ้า รับ รองว่า จะส่ง มอบของดัง กล่า วข้า งค้น ได้ภ ายในกำหนด

กำหนดยืน ราคา ะ30 วัน
ข้อ ตกลง ะราคาสิน ค้า รวม VAT

ผเสนอราคา................ ..- .- ^ 1.............................................

การจัด ส่ง ะ จัด ส่ง ฮัป ดาห ละ 2 ครัง

ห ม ายเห ตุ:

การจัด ส่ง ะ จัด ส่ง ครบคามใบเสนอราคา กายในเดือ น ต.ต.63 - ก.ย.64

108,900.00

yv
V

/

k)V0Ti

จ ร พ * '๏ M>\jเๆ

BA/1TA
ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดี่ม (บรรจุถัง PET) ขนาดบรรจุ ๑๘.๙ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามที่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อนํ้าดื่ม (บรรจุถัง PET) ขนาดบรรจุ ๑๘.๙ ลิตร โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ซื้อนํ้าดื่มบรรจุถัง (PETถังละ ๑๘.๙ ลิตร จำนวน ๓,๙๖(ว ถัง ผู้Iด้รับการคัดเลือก ได้แก่ นํ้าดื่มดีวอยด์
(ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่

ร่โ

ลิงหาคม พ.ศ. เอ(£๖๓

i

f

(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิฟ้ติการแทน
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเท

