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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕ 1 ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗ 

ท่ี สกม. (กนก.) p)J)\ /๒๕๖๔ วันที่ (J>// มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารธรรมดา 
(ครีม-แดง) ย่ีห้อฮีโน่ จำนวน ๔๙๐ คัน

เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ข.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.สจท. ผอ.สบจ. ผอ.ซดร.๑ - ผอ.ขดร.๘

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าจ้าง 
ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ย่ีห้อฮีโน่ จำนวน ๔๙๐ คัน กับ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส 
เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ จ.๓๒/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียด 
ปรากฏตามสำเนาสัญญาท่ีแนบมาน้ี

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ Tทํ&ฬวัสติ) 
ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.



BM17V
องค์การนบส่งชวฟ้ขนกรอเกพ

ต้นฉบับ
ออฺค์การบนส่อมวลบ uns อ/ท!/\เ

Bangkok /Vlass Transit Authority
สำน ักงานใหญ ่ เลขท ี่ ๑ ๓ ๑  ถนนวัฒนธรรม เขตห ้วยขวาง กทม. ๑ ๐ ๓ ๑ ๐  
โทร. 0-๒๒๔๖-0๓๓๙, 0-๒๒๔๖-0๗๔®-๔, 0-๒๒๔๖-0๗๕0-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒๑๘๙

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา 
รถโดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ย่ีห้อฮีโน่ จำนวน ๔๙๐ คัน

บันทึกข้อตกลงเลขท่ี ....จ.*ร1เ4๒&๖6....

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ต้ังอยู่เลขท่ี
๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ มอุ.นา.น'น..๒๕๖.(ร:..........
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นายสุระซัย เอ่ียมวซิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 
ตามคำส่ังองค์การ ท่ี ๒๒๓/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ซ่ึงต่อไปในบันทึกข้อตกลงน้ีเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” 
ฝ่ายหน่ึง กับ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิซย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี ๐๑๐๕๕๐๕๐๐๐๘๔๒ ตามหนังสือรับรองฉบับที่ สจ.๖ ๐๐๓๑๘๓ 
ลงวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานแห่งใหญ่ต้ังอยู่เลขท่ี ๒๑๒ หมู,ท่ี ๔ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน 
เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร มอบอำนาจให้ นายซาตรี กิตติประภัสร์ อายุ ๔๘ ปี ตามหนังสือมอบอำนาจฉบับ 
ลงวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซ่ึงต่อไปใน บันทึกข้อตกลงน้ีเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหน่ึง

ตามที,ผู้ว่าจ้างการกำหนดให้มีการประขุมหารือร่วมกับผู้รับจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา 
รถโดยสาร เน่ืองจากสถานการณ์ โรคระบาด (Covid-swO ระลอกใหม่ โดยผู้รับจ้าง ตอบรับการขยายระเวลาในการ 
ลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซม และบำรุงรักษารถโดยสาร ตามหนังสือบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด 
ท ี่บ ี,บ ี- ๐๔๙/๒๑ลงวันที่๒๙ เมษายน๒๕๖๔

คู่สัญญาตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปน้ี
ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงเรียกสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสาร 

ธรรมดา (ครีม-แดง) ย่ีห้อฮีโน่ จำนวน ๔๙๐ คัน สัญญาเลขท่ี จ.๒๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ลงวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
ว่า “สัญญาหลัก”

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างตกลงลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) 
ย่ีห้อฮีโน่ จำนวน ๔๙๐ ดัน ตามสัญญาหลัก ดังนี้

๒.๑ ปรับลดค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด 
โควิด-๑๙ ต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒.๒ การจอดรถตามนโยบาย วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดซดเขย 
ให้ปฏิบํตตามสัญญาหลักทุกประการ



๒

๒.๓ จำนวนรถโดยสารที่ไม่ออกดำเนินการในวันธรรมดาเนื่องจากสถานการณใรคระบาด 
โควิด-๑๙ ผู้ว่าจ้าง จอดไดํไม่เกินวันละ ๒๐% ของจำนวนรถโดยสาร โดยผู้รับจ้างยินดีที่จะลดอัตราค่าจ้าง 
ซ่อมแซมลงในอัตราวันละ ๕% ต่อคัน

๒.๔ ผู้รับจ้างจะไม่ทำการกำหนดเบอร์ของรถโดยสารที'จะจอดในแต่วัน ผู้รับจ้างจะ 
ประสานงานกับเขตการเดินรถเพื่อทำการกำหนดรถที่จอดในแต่ละวัน

จ้อ ๓. บันทึกข้อตกลงน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาหลัก ข้อความใดท่ีขัดหรือแย้งกับสัญญาหลัก 
ให้ใช้ข้อความตามบันทึกข้อตกลงน้ี ข้อความนอกนั้นให้ถือตามสัญญาหลักทุกประการ

บันทึกข้อตกลงน้ีทำข้ึนเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายได้อ่านและ 
เข้าใจข้อความตามบันทึกข้อตกลงน้ีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซ่ือและประทับตรา (ล้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานไว้ 
เป็นสำคัญและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

ลงซ่ือ.................................................. พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

ลงซ่ือ
(นายประเสริฐ ฃุนเภา)

.พยาน


