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เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายนํ้ามันเครื่องใช้แล้ว
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ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำสัญญาซื้อขายบํ้ามันเครื่องใช้แล้ว กับ บริษัท เวสทํ
รีโคเวอรี่ จำกัด ตามสัญญาเลขที่ ซ.๘A d๔๖๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๔๖๔ ตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อโป
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สัญญาซื้อขายนํ้ามันเครื่องใช้แล้ว

สัญญาเลขที่ .. J . • . ๘ / .........
สัญ ญาฉบับ นี้ท ำขึ้น ณ องค์ก ารขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนัก งานใหญ่ ตั้ง อยู่เลขที, ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมือ วัน ที.่ ...๘;..เมษทยน,.๒1๕๖๔......................
ระหว่าง องค์ก ารขนล่งมวลซนกรุง เทพ โดย นางพนิด า ทองสุข รองผู้อ ำนวยการฝ่า ยบริห าร ตามคำลั่ง
องค์ก าร ที ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที' ๒๖ ตุล าคม ๒๕๖๑ ซึ่ง ต่อ ไปในสัญ ญานี้เรีย กว่า "ผู้ข าย'' ฝ่า ยหนึ่ง กับ
บริษ ัท เวลที รีโคเวอรี’ จำกัด โดย นางวิภ าภรฌ์ แซ,โล้ว กรรมการผู้จ ัด การผู้ม ือ ำนาจลงนามผูก พัน บริษ ัท
ตามหนัง สือ รับ รองของสำนัก งานทะเบีย นหุ้น ส่ว นบริษ ัท จัง หวัด สระบุร ี ซึ่ง จดทะเบีย นเบีน นิต ิบ ุค คล ณ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๙๕๕๔๔๐๐๐๕๔๘ ตามหนังสือรับรอง
ฉบับที่ สบ. ๐๐๑๓๔๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๔๖๔ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๔/๒ หมู่ที่ ๑ ถนนมิตรภาพ
ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า"ผู้ซื้อ'' อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายนํ้ามันเครื่องใช้แล้ว เป็นจำนวนประมาณ ๒๒๑,๗๖๐ ลิตร
ต่อปี มีก ำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที ๒๑ เมษายน ๒๔๖๔ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ในอัตรา
ลิตรละ ๖.๒๐ บาท (หกบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีม ูล ค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอ ากรอื่น ๆและค่าใช้จ ่ายทั้งปวง
ด้วยแล้วตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
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เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพที่ ๙๘/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขาย
นํ้ามันเครื่องใช้แล้ว โดยวิธีทอดตลาด
ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
จำนวน ๒ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ขายทอดตลาด
เลขที่ ๐๑/๒๕๖๔ เรื่อง ขายทอดตลาด
นํ้ามันเครื่องใช้แล้ว ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ซนะการเสนอราคา การขาย
นํ้ามันเครื่องใช้แล้ว โดยวิธีขายทอดตลาด
เวสที รีโคเวอรี่
ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๑ หน้า
/ความใด...
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ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญ ญาที่ข ัด หรือ แย้ง กับ ข้อ ความในสัญ ญานี้ให้ใช้ข ้อ ความใน
สัญ ญานี้บ ังคับ และในกรณีท ี่เอกสารแนบท้ายสัญ ญาขัด แย้ง กัน เอง ผู้ซ ื้อ จะต้อ งปฏิบ ัต ิต ามคำวิน ิจ ฉัย ของ
ผู้ขาย คำวินิจฉัยของผู้ขายให้ถือเป็นที่สุด และผู้ซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
จากผู้ขายทั้งสิ้น

ข้อ ๓. การส่งมอบ
ผู้ข ายจะส่งมอบนํ้ามัน เครื่อ งใช้แล้ว ที่ซ ื้อ ขายตามสัญ ญาให้แก'ผู้ซ ื้อ ณ อู,จอดรถ หรือ
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถสังกัด เขตการเดินรถ ๑-๘ อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง หรือตามที่ผู้1ขายแจ้ง
การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลาย
ครั้งผู้ซื้อจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ขาย ณ เขตการเดินรถที่ ๑ ถึง
เขตการเดินรถที่ ๘ ของผู้ขาย ในวันและเวลาทำการของผู้ขาย ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการของผู้ขาย
โดยผู้ซ ื้อ มีห น้าที่ในการจัด หาภาชนะขนถ่ายนํ้ามัน เครื่อ งใช้แ ล้ว ด้ว ยค่าใช้จ ่ายของผู้ซ ื้อ เองทั้ง สิ้น ทั้ง นี้ผ ู้1ซื้อ
จะต้องขนถ่ายนี้ามันเครื่องใช้แล้วออกจากภาชนะของผู้ขายให้หมดสิ้นในแต่ละครั้ง หากในกรณีมีนํ้ามันและสิ่ง
ปฏิกูล เจือปนอยู่ในถังนํ้ามัน เครื่องใช้แล้ว ผู้ซื้อจะต้องขนถ่ายออกให้หมด และนำไปคัดแยกเองพร้อมทั้งทำ
ความสะอาดของถังผู้ขายทุกครั้ง หลังจากขนถ่ายแล้วเสร็จ

ข้อ ๔. การตรวจรับ
เมื่อ ผู้ซ ื้อได้ต รวจรับ สิงของที่ส ่งมอบและเห็น ว่าถูก ต้อ งครบถ้วนตามสัญ ญาแล้ว ผู้ซื้อ
จะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไวิให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบในการขอรับเงินค่าสิ่งของ
ขายนั้น

ข้อ ๔. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑. ให้แก่ผู้ขาย ตามจำนวนที่กำหนดไวิในใบแจ้งหนี้
ของผู้ข ายโดยในการชำระค่าสิงของดังกล่าว ผู้ซ ื้อ จะซื้อ และคิดราคาเฉพาะในส่วนที่เป็น นํ้ามัน เครื่องใช้แ ล้ว
เท่านั้น จะไม่รวมถึงสิ่งปฏิกูล และไม่รวมถึงนํ้าที่เจือปบอยู่ในนั้ามันเครื่องใช้แล้วด้วย

ข้อ ๖. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้ซื้อได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงินองค์การ เลขที่
แ-๖๔-๔-R0--๐๐๓๘ ลงวับที่ ๔ เมษายน ๒๔๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๖๘,๗๔๖ บาท (หกหมื่น แปดพัน เจ็ดร้อย
สี,สิบหกบาทล้วน) ซึ่งเท่ากับ ร้อ ยละ ๔ (ห้า) ของราคาที่ซ ื้อ ทั้งหมดตามสัญ ญา มามอบให้แก’ผู้ข ายเพื่อ เป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
กรณีผู้ซื้อใช้หนังสือคํ้าประกับมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกัน
ดังกล่าวจะต้อ งออกโดยธนาคารที่ป ระกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษ ัท เงิน ทุน หรือบริษ ัท เงิน ทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ กำหนดหรือ อาจเป็น หนังสือ คํ้าประกัน
อิเล็ก ทรอนิก ส์ต ามวิธีก ารที่ก รมบัญ ชีก ลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายการคํ้าประกัน ตลอดไปจนกว่าผู้ซ ื้อ
เวสท้ แคเวร'รี่
พ้นข้อผูกพันตามสัญญานึ
/หลักประ...
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หลักประกันที่ผู้ซื้อนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้อ งมีอ ายุค รอบคลุม ความรับ ผิด ทั้ง
ปวงของผู้ซ ื้อ ตลอดอายุส ัญ ญานี้ ถ้าหลักประกันที,ผู้ซื้อนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสือมค่าลง หรือมีอายุ
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ซื้อตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ซื้อรับมอบสิ่งของ
ล่าข้าเป็น เหตุให้ระยะเวลารับมอบหรือวัน ครบกำหนดความรับผิดตามสัญ ญาเปลี่ยนแปลงไปไม,ว่าจะเกิด ขึ้น
คราวใด ผู้ซื้อต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่
/ ๘ นุ/ «/
ผูร/้ข ายภาย เน ๗ (เจด)
วัน นับกัดจากวันุ/นทีใด้ร/นุร/ับแจ้Vงเบนหนัa/ง๘!สิอจากผูร/้ขาย
หลักประกัน ที่ผู้ซื้อนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ขายจะคืนให้แก'ผู้ซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อ
ผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว
•น

ข้อ ๗. การบอกเลิกสัญญา
ถ้าผู้ซื้อไม่ปฏิบติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดล่งมอบสิ่งของตามสัญญา
นี้แล้ว หากผู้ซื้อไม่รับมอบสิ่งของที่ตกลงซื้อจากผู้ขายหรือรับมอบของไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวนผู้ขายมีสิทธิ
บอกเลิกสัญ ญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้นไม่กระทบสิทธิผู้ขายที,จะเรีย กร้อ ง
ค่าเสียหายจากผู้ซื้อ
ในกรณีท ี,ผู้ข ายใช้ส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญา ผู้ข ายมีส ิท ธิร ิบ หรือ บัง คับ จากหลัก ประกัน
ตามข้อ ๖. เป็นจำนวนเงินทั้งหมดกับทั้งผู้ซื้อจะต้องซดใช้ราคาที่ลดลงจากราคาที่กำหนดไว่ใบสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๘. ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ฃายมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญ ญาตามข้อ ๗ ผู้ซื้อ จะต้องชำระค่าปรับ ให้ผู้ขาย
เป็น รายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูน ย์จุดสองศูน ย์) ของราคาที่ซื้อที่ยังไม,ได้รับมอบในแต่ละครั้ง นับถัดจาก
วันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ซื้อได้ทำการรับมอบจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
ในระหว่างที่ผู้ขายยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ขายเห็นว่าผู้ซื้อไม่อาจปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อ'Ilf1ด้ ผู้ขายจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม ข้อ ๖. กับทั้งเรียกร้อง
ให้ขดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๗ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ขายได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับ
ไปยังผู้ซื้อเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ขายมีสิทธิที่จะปรับผู้ซื้อจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณี ซื้อไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ขาย ผู้ซื้อต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ขาย
โดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด ) วัน นับ สัดจากวัน ที'ได้รับแจ้งเป็น หนังสือจากผู้ขาย หากผู้ซื้อไม่ซดใช้ให้
ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ขายมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ได้รับ
ชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
หากค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่าใช้จ ่ายทีบ ังคับ จากเงิน ค่าสิ่ง ของที่ซ ื้อ ขายที,ต้อ งชำระ
หรือ จากหลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาแล้ว ยัง ไม,เพีย งพอ ผู้ซ ื้อ ยิน ยอมชำระส่ว นที,เหลือ ทีย ัง ขาดอยู่
จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ขาย
หากมีเงิน ค่า สิ่ง ของทีซ ื้อ ขายตามสัญ ญาทีห ัก ไว้จ ่า ยเป็น ค่า ปรับ ค่า เสีย หาย หรือ
ค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ขายจะคืนให้แก่ผู้ซื้อทั้งหมด
ท
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ข้อ ๑0. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีท ี่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ขาย หรือเหตุสุดวิสัย หรือ
เกิด จากพฤติก ารณีอัน หนึ่งอัน ใดที่ผู้ซ ื้อไม่ต ้องรับ ผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที,กำหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถรับมอบ
สิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานื้1ด้ ผู้ซื้อมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตาม
สัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ขายทราบภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว
ถ้าผู้ซื้อไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้ซื้อได้สละสิทธิเรียกร้องใน
การที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาล่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงือบไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิด
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ขายซี่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ขายทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ขายที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๑. การต่อสัญญา
ในกรณีท ี่ค รบกำหนดอายุส ัญ ญาซื้อ ขายแล้ว หากผู้ข ายมีค วามจำเป็น ที่จ ะขายนํ้า มัน
เครื่องใช้แล้วต่อไปอีก ผู้ซ ื้อ ตกลงซื้อ นํ้ามัน เครื่อ งใช้แ ล้วตามสัญ ญานี้ต ่อ ไปอีก มีก ำหนดระยะเวลา ๓ เดือน
นับแต่วันถัดจากที่ครบกำหนดสัญญาในราคาเงื่อนไขเดิม โดยผู้ขายจะต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
๑๕ วัน ก่อนวันครบกำหนดสัญญา และผู้ซื้อต้องนำหลักประกันมาวางเพิ่มในอัตราร้อยละ ๕ เป็นเงินจำนวน
๒๘,๔๔๗ บาท (สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิ่สิบเจ็ดบาทถ้วน)
สัญ ญานี้ท ำขึ้น เป็น สองฉบับ มีข ้อ ความถูก ต้องตรงกัน คู,สัญ ญาได้อ ่านและเช้าใจข้อ ความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือขื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ลงขื่อ...............A . . K ..................... ผู้ขาย
(นางพนิดา ทองสุข)
ลงซ ื่อ ^ .'^ .\ ท ัพ ั..
.1 .......ผู้ซื้อ
(บริษัท เวสทํ รีโคเวอ,รี่ จำกัด
โดย บางวิภาภรณี แซโล้ว กรรมการผ้จัดการผ้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
ลงชื่อ........................ .๔กํว ้โ ............... พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)
ลง'ชึฮ.......... ...................................
(นายประเสริฐ ฃุนเภา)
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สำนัก งานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห้ว ยขวาง กทม. ๑ 0 ๓๒๐
โทร. 0-๒๒๔๖-0๓๓๙, 0-๒๒๔๖-๐ฟ๔๑-๔', ๐-๒๒๔๖-๐๗๔๐-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒๑๘๙
คำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขายนํ้ามันเครื่องใช้แล้ว
โดยวิธีทอดตลาด
ด้วยองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ มีความประสงค์จะขายนํ้ามันเครื่องใซ้แล้ว จำนวนประมาณ
๒๒๑,๗๖๐ ลิตร/ปี ราคาลิตรละ ๕.๓๕ บาท/ลิตร โดยวิธีทอดตลาด
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ ในข้อ ๒๑๕ (๑) และอาศัยอำนาจตามคำสั่งองค์การขบส่งมวลซนกรุงเทพที่ ๗๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๑.๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังบี้
๑. คณะกรรมการขายทอดตลาด
๑.๑ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการเดินรถ เป็น ประธานกรรมการ
๑.๒ หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมบำรุง
เป็น กรรมการ
สำนักบริหารการเดินรถ
๑.๓ นิติกร ๕
เป็น กรรมการ
กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย
๑.๔ เจ้าหน้าที่พัสดุ ๕
เป็น กรรมการ
กลุ่มงานจัดชื้อ สำนักบริการและจัดชื้อ
๑. ๕ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
เป็น
กรรมการและเลขานุการ
สำนักบริหารการเดินรถ
ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑. ดำเนิน การตามพระราขบัญ ญัต ิก ารจัด ชื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบ กฎกระทรวง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๒. จัดทำรายงานสรุปผลการขายทอดตลาดให้ทราบภายใน ๕ วันทำการ หลังจากวันประมูลขาย
นํ้ามันเครื่องใช้แล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓. ส่งเรื่องให้ สกม.จัดทำสัญญาและวางหลักประกัน
๒. คณะกรรมการขายและส่งมอบนํ้ามันเครื่องใช้แล้ว
๒.๑ หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ
เป็น ประธานกรรมการ
เขตการเดินรถที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ หัวหน้างานตรวจสลบ
เป็น กรรมการ
กลุ่มงานบัญซีและการเงิน
ไ,ฃตการเดินรถที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ หัวหน้างานธุรการปฏิบัติการเดินรถ
กรรมการและเลขานุการ
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ
พ ว ิอ ร
เขตการเดินรถที่เกี่ยวข้อง
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ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑. แจ้งผู้ซื้อต้องมารับมอบนํ้ามันเครื่องใช่แล้วให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา
เอ. นำเงินรายได้จากการขายนํ้ามับเครื่องใช่แล้ว ส่งงานการเงิน กลุ่มงานบัญขีและการเงิน
เขตการเดินรถที่เกี่ยวข้อง
๓. รายงานผลให้ ผู้อำนวยการเขตทราบ และแจ้งให้ สำนักตรวจสอบ ทราบด้วย
สั่ง ณ วันที่ ไซ<5 กมภาพันธ์ ๒๕๖๔
1./ร
\

(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏินัติการแทน
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ
สำนักบริการและจัดซื้อ
กลุ่มงานจัดซื้อ
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สำนัก งานใหญ่ เลขที ๑๓๑ ถนนวัฒ นธรรม เขตห้ว ยขวาง กทม, ๑ 0 ๓๒๐
โทร. ๐-๒๒๔๖-0๓๓๙, 0-๒๒๔๖-๐๗๔๑•■ ๔, 0-๒๒๔๖-0๗๕๐-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒๑๘๙
ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
ขายทอดตลาด เลขที่ 0ง9 / ๒๕๖๔
เรื่อง ขายทอดตลาดนํ้ามันเครื่องใข้แล้ว

ด้วยองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดนํ้ามันเครื่องใซ้แล้ว
ของเขตการเดินรถที ๑ - ๘ จำนวนประมาณ ๒๒๑,๗๖๐ ลิตร/ปี กำหนดระยะเวลา ๑ ปี ราคากลาง'บามัน
เครื่องใช้แล้ว ราคา ๕.๓๕ บาท/ลิตร รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ฃี่ง จะทำการขายทอดตลาด ณองค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุง เทพ อาคารเลขที่ ๑๓๑,ถนน
วัฒนธรรม เขตห้ว ยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้ง แต่เวลา ๑0 .00 น.ในวับ ที่.....^..r ! ^ ^ . . ะ ^ ^ ........
องค์การจะขายโดยวิธีทอดตลาด โดยให้ผู้ประสงค์ขอซื้อเสนอราคาแข่งขันกันด้วยวาจา ผู้ให้
ราคาสูงสุดและคณะกรรมการเห็บสมควรขายให้จะเป็นผู้มีสิทธี้ซื้อได้
การขายทอดตลาดในคเงนี้ “ผู้ข ายทอดตลาด" ไม่มีสิทธิ้ที่จะเข้าสู้ราคาด้วย หรือ'ไข้ผู้'หนึ่ง
ผู้ใดสู้ราคา
๑. ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคา ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้เข้าสู้ราคาจะต้องตรวจสภาพพัสดุก่อนเข้าสู้ราคา
(๒) ผู้เข้าสู้ราคาจะต้องมาลงทะเบียนในบัญชีผู้ขอรับเงื่อนไขการขายทอดตลาด และ
หากผู้ใดไม่มาลงทะเบียนในบัญชีดังกล่าวถือว่าผิดเงื่อนไขและไม่มีสิทธิเข้าสู้ราคา
(๓) ผู้เข้าสู้ราคาจะต้องวางหลักประกันเป็นเงินสด หรือแคขเชียร์เช็คสั่งจ่ายองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพในอัตราร้อยละ ๕ ของราคากลางพัสดุที่จะขายทอดตลาดใบวันที่เข้าประมูลคิดเป็นเงิน
๑๑,๐๘๘ บาท ตังแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ บ.
๒. หลักฐานที่จะต้องนำมาในวันประมูล
(๑) บัด.รประจำตัวประขาซบพร้อมสำเนารับรองถูกต้อง ๑ ฉบับ
(๒) กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ซื้อจะต้องมีหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่
เกิน ๑ เดือน
(๓) กรณีให้บุคคลอื่นเข้าประมูลแทนต้องมีใบมอบอำนาจติดอากรแสตมปี ๓๐.-บาท
และมีหลักฐานตามข้อ (๑) ของผู้มอบและผู้รับมอบ
(๔) ผู้เข้าร่วมประมูล จะต้อ งมีใบอนุญ าตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) กระทรวง
อุตสาหกรรม (โรงงานประเภทที่ ๑๐๖ ตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕) ใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย
หรือเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากโรงงานโดยปีดอากรแสตมฟ้ตามกฎหมาย
๓. การเข้าประมูล ซื้อ
๑. ผู้เข้าสู้ราคาต้องลงลายมือซื่อในใบรายชื่อผู้เข้าสูร้ าคาระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง
เวลา ๑๐.๐๐ น.
๒. ผู้เข้า สู้ร าคาต้อ งขอรับ บตรจากเจ้า หน้าที่ก ่อ นเข้าไปนั่ง ในสถานที่ท ี่เจ้าหน้า ที่
จัดเตรียมไร้
๓. ผู้เข้าสู้ราคาจะต้องเสนอราคาแข่งขันกันด้วยวฯจาวอรี่ ^
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"(อ๔. การเสนอราคาเพื่อเข้าสู้ราคาการประมูล ผู้เข้าสู้ราคาจะต้องเพิ่มราคา ไม่ตากว่า
ราคากลาง
การพิจ ารณา
คณะกรรมการฯจะพิจารณาราคาที่ผู้เสนอราคาที่สมควรขาย เจ้าหน้าที่จะนับหนึ่ง ๓
ครั้งขานราคา และนับสองอีก ๓ ครั้ง หากโม่มีผู้ให้ราคาสูงกว่านบ เจ้าหน้าที่จะนับสามพร้อมเคาะระฆังขาย
ให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุด
๖. ผู้เข้าสู้ราคาประมูลซื้อนํ้ามันเครื่องใช้แล้วไม่ได้ สามารถยื่นเรื่องขอรับหลักประกันคืน
ได้ทันทีหลังจากการประมูลเสร็จสิ้นลง โดยองค์การจะคืนให้โดยไมมัดอกเบี้ย
๗. องค์การสงวนสิทธึ๋ที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดนํ้ามันเครื่องใช้แล้ว ที่องค์การเห็นว่า
ราคาที่ประมูลได้สูงสุดนบยังไม่เพียงพอกับราคาที่องค์การกำหนดไว้ และจะนำนํ้ามันเครื่องใช้แล้วออกขาย
ทลดตลาดใหม่ โดยผู้ประมูลได้โม่มีสิทณิ้,รียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสับจากองค์การ
๘. การปฏิบัติเมื่อผู้ชนะการประมูลจากการขายทอดตลาด
(๑) ทำสัญญากับองค์การ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา
(๒) มอบหลักประกันสัญญาร้อยละ ๕ ของราคาที่ประมูลได้
(๓) ผู้ซึ้อต้องไปรับนํ้ามันเครื่องใช้แล้ว ณ อู่จอดรถ หรือกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ
สังกัด เขตการเดินรถที่ ๑ -๘ อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง หรือตามที่องค์การแจ้ง
(๔) ผู้ซื้อต้องขนถ่ายนํ้ามันเครื่องใช้แล้วออกจากภาชนะของผู้ขายให้หมดในแต่ละครั้ง
(๔) บทปรับ กรณีผู้ซื้อไม่มาขบย้ายนํ้ามันที่ซื้อขายกันให้แล้วเสร็จภายใบระยะเวลา
ที่กำหนด องค์การจะปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒0 ของราดานํ้ามันเครื่องใช้แล้วแต่ละครั้ง
(๖) ผู้ที่สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับนํ้ามันเครื่องใช้แล้วโดยนํ้ามันเครื่องมี
อยู่ ณ อู่จอดรถ หรือกลุ่มงานปฏิบตการเดินรถ สังกัดเขตการเดินรถที่ ๑ - ๘
๙. ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และซอรับใบประกาศขายทอดตลาด ได้ที่กลุ่มงาน/
จดซอสานกบรการและจดซอ องดการขนสงมวลขนกรุงเทพ ตงแตบดน จนคง-วน1ท ....^..."::™
ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๓๐ น. โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๖๐๙๗๔ หรือหากมีข้อสงสัย
เพิ่มเติมสอบถามได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ ใบวันและเวลาราขการ
๕.
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(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการองค์การขบส่งมวลชนกรุงเทพ
สัมัน ักิบิริการและจัดิซอิ^
กลุ่มงานจัตซื๊อ

เวสท์ รีโคเวอรั้ว“ท ั

น!'พ3ท

รฦ

พ พ น ร

BM TA

ฮงคการขนส่อนวa ชนกsow พ

ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขายบํ้ามันเครื่องใช้แล้ว
โดยวิธีขายทอดตลาต
ตามที่ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ไต้มีการขายนํ้ามันเครื่องใช้แล้ว โดยวิธขายทอตตลาด
ตามประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เลขที่ 0๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖®' นั้น
การขายนํ้ามันเครื่องใช้แล้ว เกณฑ์การพิจารณาผลการประมูลครั้งนี้ ผู้ที่'โต้'ชนะการประมูล
คือ บริษัท เวสฑ์รีโคเวอรื่ จำกัด เสนอราคาสูงสุด ๖.๒๐ บาท/ล๊ตร รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 3 9

มีนาคม ๒๕๖๔
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(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฎิบัติการแทน
ผู้อำนวยการองค์การขบส่งมวลซนกรุงเทพ

สำนักบริการและจัดซื้อ
กลุ่มงานจัดซื้อ
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