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หน่วยงาน สำน ักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐  ๒๒๔๕ ๕ ๙ ๖ ๕ , ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗ 
ที่ สกม. (กนก.) w h o /  / ๒๕๖๔ วันท่ี LL มิถ ุนายน ๒๕๖๔
เร่ือง ส่งสำเนาบ ันท ึกข ้อตกลงว ่าด ้วยการปรับลดอัตราค ่าจ ้างซ ่อมแซมและบำรุงร ักษารถโดยสารปรับอากาศ 

(ครีม-น ํ้าเง ิน) ยี่ห้ออีซูซุ 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

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได ้จ ัดทำบ ันท ึกข ้อตกลงว ่าด ้วยการปรับลดอัตราค ่าจ ้าง 
ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-นํ้าเงิน) ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน ๑ ๐ ๐  คัน กับ บริษัท ออโต้เทคนิค 
(ประเทศไทย) จำก ัด  ต าม บ ัน ท ึก ข ้อ ต ก ล งเล ข ท ี่ จ .๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ม ิถ ุนายน ๒๕๖๔ รายล ะ เอ ียด  
ปรากฏตามสำเนาบ ันท ึกข ้อตกลงท ี่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบ ูลย์
ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.



ต้นฉบับ
ออฺคไการนบส,งมวลบนทรฺจเกพ

Bangkok Mass Transit AuthorityBMTA สำน ักงานใหญ ่ เลขที่ ๑๓ ๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห ้วยขวาง กทม. ๑ 0 ๓ ๑ 0
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บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา 
รถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-นํ้าเงิน) ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน ๑ 0 0  คัน

บันทึกข้อตกลงเลขที่ .3 .r.ag )/M b .6 .

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่
๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ....๒2...มิ.ทุ'น.าย.'น..๒๕๖๔............
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นายสุระชัย เอ่ียมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 
ตามคำตั้งองค์การ ท่ี ๒๒๓A d๕๖๓ ลงวับท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผ ู้ว ่าจ ้าง” 
ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายฟูโตซิ ซูซูกิ ซึ่งจดทะเบียนเบีนนิติบุคคล ณ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๒0๐๐๐๗๕๑ ตามหนังสือรับรอง 
ฉบับที, ๑๐๐๗๑๒๒๐๐๐๘๑๔๓ ลงวันที, ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สำนักงานแห1งใหญ,ต ั้งอ ย ู่เล ข ท ี่ ๑๔๘๔ 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซ่ึงต่อไปโนบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า ’'ผู้รับจ้าง" 
อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที'ผ ู้ว ่าจ ้างการกำหนดให้ม ีการประชุมหารือร่วมกับผู้ร ับจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา 
รถโดยสาร เนื่องจากสถานการณ์ โรคระบาด (Covid-®๙) ระลอกใหม่ โดยผู้ร ับจ้าง ตอบรับการขยายระเวลา 
ในการลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซม และบำรุงรักษารถโดยสาร ตามหนังสือบริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด 
ท่ี AUTEC-B®๐๒ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

คู่สัญญาตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผูว้ ่าจ้างและผู้ร ับจ้างตกลงเรียกสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสาร 

ปรับอากาศ (ครีม-นํ้าเงิน) ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน ๑๐๐ คัน สัญญาเลขที่ จ.๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
ว่า “สัญญาหลัก”

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างตกลงลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-น้ําเงิน) 
ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน ๑๐๐ คัน ตามสัญญาหลัก ตังนี้

๒.๑ ปรับลดค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด 
โควิด-๑๙ ตั้งแต่วับที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒.๒ การจอดรถตามนโยบาย วันเสารี-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดซดเขย 
ให้ปฏิบัติตามสัญญาหลักทุกประการ
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โ AUTO TECHrac rrnADansiv โ
;! บ ั4 COMPANY UNTIED i ‘•• ’•’*#. - ร?รุr■รุ̂ : * ''ด'"'*’* •*พ . y - f ;



๒

๒.๓ จำนวนรถโดยสารที่ไม่ออกดำเนิบการในวันธรรมดาเนื่องจากสถานการณ!รคระบาด 
โควิด-๑ ๙  ผ ู้ว ่าจ ้าง จอดได้ไม่เก ินวันละ ๒๐% ของจำนวนรถโดยสาร โดยผ ู้ร ับ จ ้างย ิน ด ีท ี่จะลดอ ัตราค ่าจ ้าง 
ซ่อมแซมลงในอัตราวันละ ๕ %  ต่อคัน

๒.๔ ผ ู้ร ับจ ้างจะไม,ท ำการกำห นดเบอร ์ของรถโดยสารท ีจะจอดใน แต ่ว ัน  ผ ู้ร ับ จ ้างจะ 
ประสานงานกับเขตการเดินรถเพื่อทำการกำหนดรถที่จอดใบแต่ละวัน

ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงน้ีเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลัก ข้อความใดท่ีขัดหรือแย้งกับสัญญาหลัก 
ให้ไข้ข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้ ข้อความนอกนั้นให้ถือตามสัญญาหลักทุกประการ

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่ส ัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและ 
เข้าใจข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือขื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต ่อหน้าพยานไว้ 
เป็นสำคัญและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงข่ือ.
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(นายสุระขั เอ่ียม'วซิรสกุล)

ผ้ว่าจ้าง

...............ร...................ผู้รับจ้าง
ระเทศไทย) จำกัด 

โดย นายฟูโตซิ ซูซูกิ กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงข่ือ
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

.พยาน

ลงข่ือ
(นางขนิดา พงษัเลื่องธรรม)
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