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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗ 

ท่ี สกม. (กนก.) !) £ 9  /๒๕๖๕ วันท่ี k ปี/ เมษายน ๒๕๖๕

เร่ือง ส่งสำเนาแพร่บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการซ้ือขายน้ํามันเคร่ืองใช้แล้ว

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.สบจ. ผอ.สจท. ผอ.ซดร.๑ - ผอ.ขดร.๘

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรมสำนักกฎหมายได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขายนํ้ามันเครื่องใช้แล้ว 

ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ ซ.๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ กับ บริษัท เวสทํ รีโคเวอรื่ จำกัด 

รายละเอียดปรากฏตามสำเนาบันทึกข้อตกลงที่แนบมานี้
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อน่)ค์การชนส่อขวสบนกรุ0เกพ

ต้นฉบับ
องค์การนนล่งบงลบนทรงเทพ

Bangkok /VIass Transit Authority
สำนักงานใหญ่ เลขท่ี ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐ 
โทร. 0-๒๒๔๖-๐๓๓๙, 0-๒๒๔๖-๐๗๔๑-๔, ๐-๒๒๔๖-๐๗๔๐-๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๗-๒๑๘๙

บันทกึข้อตกลงว่าด้วยการซือ้ขายน้ํามันเคร่ืองใช้แล้ว

บันทึกข้อตกลงเลขท่ี ...ข♦พ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี๋ทำขึ้น ณ องค์การขบล่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ต้ังอยู่เลขท่ี
๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี ...๒b... เพ โ )พ .! ................
ระหว่าง องค์การขนล่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพริ้มเพรา วงค์สุทธิรัตน์ รองผู้อำนวยการฝายบริหาร 
ตามคำสั่งองค์การขบล่งมวลซนกรุงเทพที' ๑๑๖/๒๕๖๕ ลงวับที' ๑(ะ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซ่ึงต,อไปใน 
บันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ขาย” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เวสท์ รีโคเวอรี จำกัด โดย นางวิภาภรณี แซโล้ว 
กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
จังหวัดสระบุรี ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิซย์ ทะเบียนนิติบุคคล 
เลขท่ี ๐๑๙๕๕๔๔๐๐๐๕๔๘ ตามหนังสือรับรองฉบับที’ สบ. ๐๐๒๐๖๒ ลงวันที' ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ 
สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที ๔/๒ หมู่ที่ ๑๐ ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดียว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
ซ่ึงต่อไปในบันทึกข้อตกลงน้ีเรียกว่า "ผู้ซ้ือ" อีกฝ่ายหน่ึง

คู่สัญญาตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปน้ี
ข้อ ๑. ผู้ขายและผู้ซ้ือตกลงเรียกสัญญาซ้ือขายน้ํามันเคร่ืองใซ้แล้ว สัญญาเลขท่ี ซ.๘/๒๕๖๔ 

ลงวับท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๔ และบันทึกข้อตกลงทุกฉบับว่า “สัญญาหลัก”
ข้อ ๒. คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายตกลงต่ออายุสัญญาหลัก ออกไปอีก ๓ เดือน นับตั้งแต่วันถัดจาก 

วันที่ครบกำหนดสัญญา
ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบีติตามสัญญา

ในขณะทำบันทึกข้อตกลงนี้ ผู้ซื้อได้นำหลักประกันเป็นเงินสดตามใบเสร็จรับเงิน 
องค ์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เลขที่ ๑๔๐๐๐๐๐๘๙๑ ลงรันที' ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน 
๒๘,๔๔๗ บาท (สองหมื่นแปดพันสี'ร้อยสี'สิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาซื้อทั้งหมด 
ตามบันทึกข้อตกลงน้ี มามอบให้แก่ผู้ขายเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงน้ี

กรณีผู้ซื้อใซ้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง 
หนังสือคํ้าประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที'ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุน,หลักทรัพย์ที''ไต้'รับอนุญาต'ให้'ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณีซย์และ,ประกอ'บธุรกิจ 
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที'คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด 
หรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญซีกลางกำหนดก็ไต้ และจะต้องมีอายุการ



หลักประกันที่ผู้ซื้อนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด 
ทั้งปวงของผู้ซื้อตลอดอายุบันทึกข้อตกลงนี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ซื้อนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสือม 
ค่าลง หรือมีอายุไม,ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ซื้อตลอดอายุบันทึกข้อตกลง ไม1ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม 
รวมถึงกรณีซื้อล่งมอบสิ่งของล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาล่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดใบความชำรุด 
บกพร'อง ตามบันทึกข้อตกลงเปลี่ยนแปลงไป ไม,ว่าจะเก ิดซ ื้นคราวใด ผู้ซ ื้อต้องหาหลักประกันใหม่ 
หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ขายภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจาก 
วันที่ใต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ขาย

หลักประกับที,ผู้ซื้อนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ขายจะคืนให้แก'ผู้ซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย 
เม่ือผู้ซ้ือพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาบ้ีแล้ว

ข้อ ๔. บันทึกข้อตกลงบ้ีเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาหลัก ข้อความใดท่ีขัดหรือแย้งกับสัญญาหลัก 
ให้ไข้ข้อความตามบันทึกข้อตกลงบ้ี ข้อความนอกนั้นให้ถือตามสัญญาหลักทุกประการ

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู'สัญญาไต้อ่านและเข้าใจ 
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อ พร้อมประพับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน 
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ
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(นางพร้ิมเพรา วงศ์สุทธิรัตน์)
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