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บัน ทึก ข้อความ
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หน่วยงาน สำนัก กฎหมาย กลุ่ม งานนิต ิก รรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕ ๙ ๖ ๕ , ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗
ที่ สกม. (กนก.)
w h o / / ๒๕๖๔
วันที่ LL มิถ ุน ายน ๒๕๖๔
เรื่อง ส่ง สำเนาบัน ทึก ข้อ ตกลงว่า ด้ว ยการปรับ ลดอัต ราค่า จ้า งซ่อ มแซมและบำรุง รัก ษารถโดยสารปรับ อากาศ
(ครีม -นํ้า เงิน ) ยี่ห ้อ อีซ ูซ ุ จำนวน ๑ ๐ ๐ 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.ขดร.๑ - ผอ.ขดร.๘
ด้ว ย กลุ่ม งานนิต ิก รรม สำนัก กฎหมาย ได้จ ัด ทำบัน ทึก ข้อ ตกลงว่า ด้ว ยการปรับ ลดอัต ราค่า จ้า ง
ซ่อ มแซมและบำรุงรัก ษารถโดยสารปรับ อากาศ (ครีม -นํ้าเงิน ) ยี่ห ้ออีซ ูซุ จำนวน ๑๐๐ คัน กับ บริษ ัท ออโต้เทคนิค
(ประเทศไทย) จำกัด ตามบัน ทึก ข้อ ตกลงเลขที่ จ.๓๗/๒๕๖๔ ลงวัน ที่ ๒๑ มิถ ุน ายน ๒๕๖๔ รายละเอีย ด
ปรากฏตามสำเนาบัน ทึก ข้อ ตกลงที่แ นบมานี้
จึง เรีย นมาเพื่อ โปรดทราบและดำเนิน การในส่ว นที่เกี่ย วข้อ งต่อ ไป

(นายวิบ ูล ย์
ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบ ัต ิก ารแทน ผอ.สกม.
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Bangkok Mass Transit Authority

สำนัก งานใหญ่ เลขที่ ๑๓ ๑ ถนนวัฒ นธรรม เขตห้ว ยขวาง กทม. ๑ 0 ๓ ๑ 0
โทร. ๐-๒๒๔๖-๐๓๓๙1 ©-๒๒๔๖-๐๗๔®-๔, 0-๒๒๔๖-๐๗๔๐-๒ โทรสาร ©-๒๒๔๗-๒®๘๙

บัน ทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัต ราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา
รถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-นํ้าเงิน) ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน ๑ 0 0 คัน
บันทึกข้อตกลงเลขที่ .3 .r.a g )/M b .6 .
บันทึกข้อตกลงฉบับ นี้ท ำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ตั้ง อยู่เลขที่
๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ....๒2...มิ.ทุ'น.าย.'น..๒๕๖ ๔ ............
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
ตามคำตั้งองค์การ ที่ ๒๒๓A d๕๖๓ ลงวับที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ว ่า จ้า ง”
ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายฟูโตซิ ซูซูกิ ซึ่งจดทะเบียนเบีน นิต ิบ ุคคล ณ
กรมพัฒ นาธุร กิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๒0๐๐๐๗๕๑ ตามหนังสือรับรอง
ฉบับ ที, ๑๐๐๗๑๒๒๐๐๐๘๑๔๓ ลงวัน ที, ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สำนัก งานแห1งใหญ,ตั้ง อยู่เ ลขที่ ๑๔๘๔
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปโนบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า ’'ผู้รับจ้าง"
อีกฝ่ายหนึ่ง
ตามที'ผู้ว ่าจ้างการกำหนดให้ม ีก ารประชุม หารือ ร่ว มกับ ผู้ร ับ จ้า งซ่อ มแซมและบำรุง รัก ษา
รถโดยสาร เนื่อ งจากสถานการณ์ โรคระบาด (Covid-® ๙) ระลอกใหม่ โดยผู้ร ับ จ้า ง ตอบรับ การขยายระเวลา
ในการลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซม และบำรุงรักษารถโดยสาร ตามหนังสือบริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ AUTEC-B® ๐๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔
คู่สัญญาตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผูว้ ่า จ้า งและผู้ร ับ จ้างตกลงเรีย กสัญ ญาจ้างซ่อ มแซมและบำรุง รัก ษารถยนต์โ ดยสาร
ปรับอากาศ (ครีม-นํ้าเงิน) ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน ๑๐๐ คัน สัญญาเลขที่ จ.๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
ว่า “สัญ ญาหลัก”
ข้อ ๒. ผู้รับจ้างตกลงลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-นํ้าเงิน)
ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน ๑๐๐ คัน ตามสัญญาหลัก ตังนี้
๒.๑ ปรับ ลดค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด
โควิด-๑๙ ตั้งแต่วับที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
๒.๒ การจอดรถตามนโยบาย วัน เสารี-อาทิต ย์ วัน หยุด นัก ขัต ฤกษ์ และวัน หยุดซดเขย
ให้ปฏิบัติตามสัญญาหลักทุกประการ
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๒
๒.๓ จำนวนรถโดยสารที่ไ ม่อ อกดำเนิบ การในวัน ธรรมดาเนื่อ งจากสถานการณ!รคระบาด
โควิด -๑ ๙ ผู้ว ่า จ้า ง จอดได้ไ ม่เกิน วัน ละ ๒๐% ของจำนวนรถโดยสาร โดยผู้ร ับ จ้า งยิน ดีท ี่จ ะลดอัต ราค่า จ้า ง
ซ่อ มแซมลงในอัตราวัน ละ ๕ % ต่อคัน
๒.๔ ผู้ร ับ จ้า งจะไม,ทำการกำหนดเบอร์ข องรถโดยสารทีจ ะจอดในแต่ว ัน ผู้ร ับ จ้า งจะ
ประสานงานกับ เขตการเดิน รถเพื่อ ทำการกำหนดรถที่จ อดใบแต่ล ะวัน
ข้อ ๓. บัน ทึกข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญ ญาหลัก ข้อ ความใด ทีข่ ัด หรือ แย้งกับ สัญ ญาหลัก
ให้ไ ข้ข ้อ ความตามบัน ทึก ข้อ ตกลงนี้ ข้อ ความนอกนั้น ให้ถ ือ ตามสัญ ญาหลัก ทุก ประการ
บัน ทึก ข้อ ตกลงนี้ท ำขึ้น เป็น สองฉบับ มีข ้อ ความถูก ต้อ งตรงกัน คู่ส ัญ ญาทั้งสองฝ่ายได้อ ่านและ
เข้าใจข้อ ความตามบัน ทึก ข้อ ตกลงนี้โดยตลอดแล้ว จึง ได้ล งลายมือ ขื่อ และประทับ ตรา (ถ้ามี) ไว้ต ่อ หน้าพยานไว้
เป็น สำคัญ และต่างยึด ถือ ไว้ฝ ่ายละหนึ่ง ฉบับ
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ระเทศไทย) จำกัด
โดย นายฟูโตซิ ซูซูกิ กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
.พยาน

ลงขื่อ
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)
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ลงขื่อ
(นางขนิดา พงษัเลื่องธรรม)

