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หน่วยงาน กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย โทร ๐ ๒๒๔๕ ๔๙๖๔ , ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗ 

ท่ี สกม. (กนก.) 0 ^ 0  ^ ๕๖๔ วันท่ี มกราคม ๒๔๖๔
เร่ือง ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการซ้ือขายน้ํามันเคร่ืองใช้แล้ว

เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑,ข่.ผอก.ฝรอ.๒ ซ.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑ 

สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สบจ. ผอ.สทส. ผอ.ซดร.๑-๘

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการซ้ือขายน้ํามันเคร่ืองใช้แล้ว 

กับ บริษัท เวสท์ รีโคเวอร่ี จำกัด ตามบันทึกข้อตกลง เลขท่ี ธ.๓/๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๔๖๓ ตามสำเนา 

สัญญาท่ีแนบมาน้ี

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ ไทยสวัสด้ี)

ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.



ต้นฉบับ
ออุค'การบนส่อบวลบนกรุอ/กพ

_ Bangkok Mass Transit AuthorityBMTA สำนักงานใหญ่ เลขท่ี ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. ๑0๓๑๐
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บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการต่ออายุสัญญาซ้ือขายน้ํามันเคร่ืองใช้แล้ว

บันทึกข้อตกลงเลขท่ี ..ร.•.พM b!* .......

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ต้ังอยู่เลขท่ี
๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี ...8 iO ก?.าฒ.M ร?๔............
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำส่ังองค์การ 
ขนส่งมวลซนกรุงเทพที ๘๐๔/๒๔๖๑ ลงวันที, ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๑ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า 
“ผู้ขาย” ฝ่ายหน่ึง กับ บริษัท เวสทํ รีโคเวอรี, จำกัด โดย นางวิภาภรณ์ แซ่โล้ว กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจ 
ลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสระบุรี ซึ่งจดทะเบียน 
เป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณีขย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๙๔๔๔๔๐๐๐๔๔๘ 
ตามหนังสือรับรองฉบับที, สบ. ๐๐๐๐๓๗ ลง'วันท่ี ๔ มกราคม ๒๔๖๔ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที, ๔/๒ 
หมู,ที' ๑ ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จ ังหวัดสระบ ุร ี ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ 
เรียกว่า"ผู้ซ้ือ" อีกฝ่ายหน่ึง

คู่สัญญาตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อใปน้ี
ข้อ ๑. ผู้ขายและผู้ซื้อตกลงเรียกสัญญาซื้อขายนํ้ามันเครื่องใข้แล้ว สัญญาเลขท่ี ซ.๑/๒๔๖๓ 

ลงวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๔๖๓ ว่า “สัญญาหลัก”
ข้อ ๒. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงต่ออายุสัญญาหลัก ออกไปอีก ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่ 

๒๑ มกราคม ๒๔๖๔ ถึงวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๔๖๔
ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้ซื้อได้นำหลักประกันเป็นเงินสดตามใบเสร็จรับเงินองค์การขนส่ง 
มวลซนกรุงเทพ เลขท่ี 1-1-๖๔-๑-R0--๐๑๓๓ ลงวันที, ๑๔ มกราคม ๒๔๖๔ จำนวนเงิน ๒๘,๔๔๗ บาท 
(สองหมื่นแปดพันสืร้อยสิสิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔ (ห้า) ของราคาซื้อทั้งหมดตามบันทึกข้อตกลง 
มามอบให้แก่ผู้ขายเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงนี้

กรณีผู้ซื้อใข้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง หนังสือ 
คํ้าประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที'ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือ 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิซย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที'ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียน 
ให้ทราบตามแบบที'คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็น 
หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการทึกรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกัน 
ตลอดไปจนกว่าผู้ซ้ือพ้นข้อผูกพันตามสัญญาน้ี

/หสัก...



หลักประกันที,ผู้ซื้อนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด 
ทั้งปวงของผู้ซื้อตลอดอายุบันทึกข้อตกลงนี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ซื้อนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง 
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ซื้อตลอดอายุบันทึกข้อตกลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี 
ซื้อล่งมอบสิ่งของล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาล่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความขำรุดบกพร่อง 
ตามบันทึกข้อตกลงเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ซื้อต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกัน 
เพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ขายภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็น 
หนังสือจากผู้ขาย

หลักประกันที'ผู้ซ ื้อนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ขายจะคืนให้แก,ผู้ซ้ือ โดยไม่มีดอกเบี้ย 
เมือผู้ซื้อพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาน้ีแล้ว

ข้อ ๔. บันทึกข้อตกลงน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาหลัก ข้อความใดท่ีฃัดหรือแย้งกับสัญญาหลัก 
ให้ใช้ข้อความตามบันทึกข้อตกลงน้ี ข้อความนอกน้ันให้ถือตามสัญญาหลักทุกประการ

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ 
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน 
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

/น ี้โ  เวิสิทํ รืโคทอรี่ifwscS
RECOVERY 0°y

ลงซ่ือ................../!..])เ^ ....................... ผู้ขาย
(นางพ'นิดา ทองสุข)

ลงซ่ือ fO..ขํใวั.ฟ้.^....!./.เ^ ) .. 3 ........... ผู้ซ้ือ
(บริษัท เวสทํ รีโคเวอร่ี จำกัด

โดย นางวิภาภรณี แซ่โล้ว กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
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(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)
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(นายประเสริฐ ฃุนเภา)
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