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ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 7
เลขที่ 0 2 /2 5 6 4
ฟอง จำหน่ายนัไ้ มันเชือ้ เพลิงดีเซล B20 เสือ่ มสภาพ ของเข'ตการเดินรถที่ 7

ด้วยองค์การุขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 7 มีความประลงค์จะจำหนายนํา้ มันเชือ้ เพลิง
ดีเซล B20 เลือ่ มสภาพ แก่รา้ นค้าทัว่ ไป โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง ดังนี้ 1. นามันเชือ้ เพลิงดีเซล B20 เสือ๋ มสภาพ จำนวน 700 ลิตร
2. ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาจะต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี้
'' -กั
2.1 ไม่เป็นผูท้ ถ่ี กู ระบุซอ่ื ไวIนบัญชีรายซือ่ ผูท้ ง้ิ งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนซือ่ แล้ว
หรอไม่เป็นp i ด้รบผลของการส์งใหป็ตบุคคลหชือ้ บุคคลทีน่ เป็นผูท้ ง้ั งานตามระเขยบุของทางราซการหรือผูท้ ่ี
องค์การบอกยกเลิกสัญญากรนครบอายุสญ
ั ญา
'
2.2 .ไม่เป็นผูม้ ผี ลประโยซน์รว่ มกันกัฆผูเ้ สนอราm รายอืน่ ทีเ่ ข้าเสนอราคาให้แก่'องค์การ
ขนส่งมวลซนกรุงเทพเขตการเดิน รถที7่ ณวัน เสนอราคาหรือไม่เป็น ผูก้ ระทำการอัน เป็น การขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครัง้ นี้
2.3 ไม่เป็นผู!้ ด้รบั เอกสิทธีห้ รือความคุม้ กัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาล
ของผูเ้ สนอราคาได้มคี ำสังให้สละลิทฮีค้ วามคุม้ กันเซ่นว่านัน้
2.4 ในกรณีผยู้ น่ื เสนอเป็นนิตบิ คุ คล ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจำกัด ให้ยน่ื สำเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล บัญซีรายซือ่ หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ อี าั นาจ์ควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทัง้ รับรอง
สำเนาถูก ต้อ ง บริษ ทั จำกัด ให้ยนสำเนาหนังสือรับ รองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล หนังสือบริคณห้สนธิ
นัญซีรายซือ่ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทัง้ รับรองสำเนาถูกต้อง
2.5 ในกรณีผยู้ น่ื ข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคล่ทม่ี ใิ ซ,นิตบิ คุ คล ให้ยน่ื สำเนา
บัตรประจำตัวประซาซนของผูน้ น้ั สำเนาข้อตกลงทีแ่ สดงถึงการเข้าเป็นหุน้ ส่วน่ (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประซาซนของผูเ้ ป็นหุน้ ส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ ป็นหุน้ ส่วนทีม่ ไิ ด้ถือสัญซั าติไทย พร้อมทัง้ รับรอง
สำเนาถูกต้อง
;
:
2.6:-การเสนอราคาให้กรอกข้อความร่ายการทีเ่ สนอในแบบ “ใบเสนอราคาซือ้ นีๆ้ มัน
เชือ้ เพลิงดีเซล B20 เสือ่ มสภาพ จำนวน 7 00 ลิตร” ซึง่ แนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยไม่กำหนดเงือ่ นไขใด ๆ
นอิกเ์ หนือไปจ่ากํปร๊ะก่าศข่องิ เฃติกำร์เดินร่ถที7่ ฉนับ'น-้ี .'แล่ะต้อง์ เสันอร่าคำะสิ'ตริ
2.7
ใบเสนอราคาต้อ งเขีย นซือ้ บริษ ทั ห้า:งร้!นไว้ท ห่ี น้าซองและเขีย นหน้าซอง
“ใบเสนอราคา ตามประกาศเขตการเดินรถที,่ 7” ให้ถกู ตอง ซองเสนอราคาที,ยืน่ ต่อเจ้าหน้าทีร่ บั ซองแถ้ว
ห้ามมิให้ถอน และหากยืน่ ข้ากว่ากำหนด เขตการเดินรถที่ 7 จะไม่รับพิจารณา
. 2/ 2.8 ใบเสนอ...
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2.8 การส่งมอบเขตการเดินรถที่ 7 จะกำหนดให้ผซู้ อ้ื ขนย้ายของทีซ่ อ้ื ภายในกำหนด 5 วัน
หสังจาก!ซือ้ ไดํ,้ ซ า้ื ระเงิน เรียบรอยแลวและคาใซืจ้ ายในกำรฃบยัา้ ยเทีน่ ของผูซ ฐ้ื หงหมด ในกรณทีผ๋ ซู้ อ้ื
ไม่ขนย้ายของทีซ่ อ้ื ให้แล้วเสร็จต่ามกำหนด ผูซ้ อ้ื ตุอ้ งเสียคาปรับให้เขตการเดินรถที่ 7 ในอัตราวันละ 200.-บาท
จนกว่า จะขนย้ายเสร็จเรียบร้อย
2.9 กำหนดการส่งมอบสิงของทีซ่ อ้ื ขาย จะส่งมอบ ณ ทีค่ ณะกรรมการกำหนด
2.10 การขำระเงิน ผูซ้ อ้ื จะต้องชำระเงินหงหมดก่อนการขนย้ายสิง่ ของ
2.11 การพิจารณาขาย เขตการเดิน รถที่ 7 จะพิจารณาขายจากผูเ้ สนอราคาสูงสุด หรือ
พิจารณาราคารวมสูงสุดก็ใต้ดามแต่จะเห็นสม่ควร
2.12 เขตการเดินรถที่ 7 สงวนไว้ซง้ื สิทซืท้ จ่ี ะเลือกขายจากผูเ้ สนอราคารายใดก็ได้ไม่จำเป็น
จะต้องเป็นผูเ้ สนอราคาสูงสุดเสมอไป จะพิจารณาขายทัง้ ห่ มดหรือเพียงบางส่วนหรือจะยกเลิกการเสนอราคา
'เสียทัง้ หมดหรือบางส่วนก็ได้เพือ่ ประโยซน์ของเขตการเดินรถที7่
ผูใ้ ดสนใจติดต่อขอรับเอ'กสารในกา'รเสนอราคาไดัพ่ื งานบริการ กํลมุ่ งานบริหารงานทัว่ ไป
เขตการเดินรถที่ 7 ตัง้ แต่ตง้ั แต่วนั ที่ 22 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 3 กุมภาพนธ์ 2564 ในวันทำการระหว่างเวลา
09.00 น.. สีง 15.00 น. โทรศัพท์ 0-2194-4736 ต่อ 200 หรือดาวน[หลดแนบคำร้องได้ท่ี vvww.bmta.co.th
หรือหากมีฃอ้ สงสัยเพิม่ เติมสอบถามได้ท่ี กลุม่ งานบริหารงานทัว้ ไป งานบริการ ซน 2 เขตการเดินรถที่ 7
ประกาศ ณ วันที่

มกราคม 2564

(นางจำนงค์ 'อาจสำอางค์)
ผูอ้ ำนวยการเขตการเดินรถที่ 7 ปฏบ'ติการแทน ■ ผูอ้ ำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

กลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริการ

. '/
■

ใบเสนอราคา
วันที.่ ...............................................
เรือ่ ง ขอเสนอราคา จำหน่ายนํา้ มันเชือ้ เพลิงสีเซล B20 เสือ่ มสภาพ ของเขตการเดินดรถที่ 7
เรียน คณะกรรมการ'ขายนํา้ มันเขือ้ เพลิงดีเซล B20 เสือ่ มสภาพ
ข้าพเจ้า......................................................................ร้าน.........................................................
เลขประจำตัวผูเ้ สียภาษี.......................................เลขประจำตัวบัตรประซาซน...........................................
เลขที่..................... หมู.่ ............ถนน.........................................ตำบล........................................................
อำเภอ...............................................จังหวัด.............................................. รหัสไปรษณีย.์ ..........................
โทรตัพท์...........................................................................โทรสาร..............................................................
ได้รบั รายละเอียดสืง่ ของ ทีอ่ งค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 7 ประสงค์จะซือ้ เรียบร้อยแล้ว
ขอเสนอราคานํา้ มันเซือ้ เพลิงดีเซล B20 เสือ่ มสภาพ ของเขตการเดินดรถที่ เสนอราคานํา้ มันเชือ้ เพลิงดีเซล B20
เสือ่ มสภาพ ของเขตการเดินดรถที่ 7 ราคาลิตรละ........................บาท (ราคาไม่รวมภาษีผลู ค่าเพิม่ )
การเสนอราคาตามรายการนี้ ข้าพเจ้ากำหนดขนย้ายนํา้ มันเชือ้ เพลิงดีเซล B20 เสือ่ มสภาพ ของเขต
การเดินดรถที่ 7 หลังจากได้รบั แจ้งจากคณะกรรมการ ภายใบ 5 วัน

ลงซือ่

ผูเ้ สนอราคา

ผ้จดั การ/ตัวแทนร้านค้า

