
บันทึกข้อความ
BA/ITA

Bangkok Mass Transit Authority

หน่วยงาน กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย โทร,๐๒ ๒๔๕-๕๙๖๕ ,๐๒ ๒๔๖-๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗ 
ท่ี (สกม.) กนก. / ๒๕๖๓ วันท่ี ^ 7  กันยายน ๒๕๖๓
เรือง ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.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.สบจ.ผอ.ขดร.๑-๘

ตามที่ องค์การซนส่งมวลซนกรุงเทพ ได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโครงการ 
ด้านพลังทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน (MOU) ระหว่างองค์การซนส่งมวลซนกรุงเทพ กับ การไฟฟ้านครหลวง 
เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ และการไฟฟ้านครหลวง ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว น้ัน

กนก.จึงขอส่งสำเนาบันทึกข้อตกลง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนาบันทึกข้อตกลง 
ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ตามที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ ไทโยสวัสด้ี) 
ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.



โ »

ทารไฟฟา้นครหลวง
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ปันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทน 
และการอนุรักษ์พลังงาน

ระหว่าง

การไฟฟ้านครหลวง 

ลับ

องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
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องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับน้ีจัดทำข้ึน ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) ต้ังอยู่ท่ี 
๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒ร...ฒั.บ.ว.ยพ.'ฅ.........ระหว่าง

องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) โดยนายสุระขัย เอ่ียมวซิรสกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ต้ังอยู่ท่ี ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซ่ึงต่อไปในบันทึก 
ข้อตกลงน้ีเรียกว่า “ขสมก.” ฝ่ายหน่ึง กับ

การไฟฟ้านครหลวง โดย นายกีรพัฒน่ เจียมเศรษฐ์ ตำแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ตั้งอยู่ที่ 
อาคารวัฒนวิภาส ๑๑๙๒ ถนนพระรามท่ี ๔ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซ่ึงต่อไปในบันทึก 
ข้อตกลงน้ีเรียกว่า “กฟน.” อีกฝ่ายหน่ึง

ด้วย ฃสมก. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวงคมนาคม มีหน้าท่ี 
จัดบริการรถโดยสารประจำทางเพื่อรับส่งประชาซนในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรปราการ และ กฟน. เป ็นรัฐว ิสาหกิจประเภท 
สาธารณูปโภค รับผิดชอบในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพและพอเพียงต่อความต้องการของผู้ใซ้ 
ไฟฟ้าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งรับผิดซอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม ท้ังสองฝ่ายจึงไต้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยกำหนดวัตถุประสงค์ และหน้าท่ีซองท้ังสองฝ่าย 
ด้งต่อไปน้ี

๑. กฟน. มีหน้าท่ี ดังน้ี
๑.๑ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ด้วยการนำเทคโนโลยี 

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) มาใช้เพ่ือการประหยัดพลังงาน
๑.๒ ให้ความร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใซ้พลังงานไฟฟ้า 

ปรับลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า โดยมีขอบเขตดังน้ี
๑.๒.๑ การประหยัดพลังงานสำหรับระบบแสงสว่าง โดยเปล่ียนมาใช้หลอดไฟ LED และ 

ใช้อุปกรณ์อัจฉริยะที่เกี่ยวข้องกับ loT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโคมไฟ เช่น การปรับลดการ 
ส่องสว่างของโคมไฟถนนเมื่อไม่จำเป็น และเมื่อเกิดเหตุขัดข้องสามารถทราบได้ทันทีผ่านสมาร์ทโฟนหรือ 
คอมพิวเตอร์

๑ .๒.๒ การประหย ัดพล ังงานสำหรับ เคร ื่องปร ับอากาศเด ิม โดยเปล ี่ยนมาใช ้ 
เคร่ืองปรับอากาศประสิทธิภาพสูงประหยัดพลังงาน

๑.๒.๓ Energy Management Software เพ ื่อบริหารจ ัดการระบบผล ิตไฟฟ ้าจาก 
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) loT Smart s tree t Light และระบบเคร่ืองปรับอากาศ เป็นต้น

๑.๓ ให้ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การกักเก็บพลังงาน และ 
การจ่ายพลังงาน

๑.๔ ส่งเสริมและให้ความรู้เก่ียวกับเร่ืองการใช้พลังงานกับบุคลากรภายในองค์กร 
๑.๕ ให ้ความร่วมมือในการวิจ ัยและพัฒนา การใช้หลอดไฟที่ม ีค ุณสมบัต ิการปล่อย 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อกำจัดเชื้อไวรัสต่างๆ ได้แก่ โคโรนาไวรัส และไวรัสอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพบน 
รถประจำทางของ ฃสมก.
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๑.๖ ให้ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบ EV Charging station ท่ีใช้พลังงานท่ีผลิตได้ 
จาก Solar Rooftop ในเขตการเดินรถของขสมก. และประยุกต์เทคโนโลยี loT Smart Parking เพื่อบริหาร 
จัดการระบบคิวของการใช้ EV Charging station ให้มืประสิทธิภาพ

๒. ฃสมก. มีหน้าท่ี ดังน้ี
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และการเป็นองค์กรต้นแบบ 

ด้านพลังงานอย่างย่ังยืน
๓. ความรับผิดชอบ

๓.๑ ทั้งสองฝ่ายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวช้องในส่วนของตน รวมทั้งการดำเนินงาน 
เร่ืองอ่ืน  ๆ ภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้และอยู่บนพื้นฐานของการปรึกษาหารือกัน และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 
ของท้ังสองฝ่ายซ่ึงจะร่วมกันพิจารณาเป็นรายกรณีไป

๓.๒ ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องดำเนินการใด  ๆ ที่เกี่ยวช้องกับโครงการและทำให้เกิด 
ค่าใช้จ่ายหรือภาระผูกพันกับอีกฝ่ายหนึ่ง ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อน 
โดยให้ฝ่ายน้ันจัดทำหนังสือขอความยินยอมซ่ึงต้องระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน

๓.๓ ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะยกเลิกพันธะผูกพันตามบันทึกข้อตกลงนี้ 
ฝ่ายน้ันยังคงมืภาระหน้าท่ีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเก่ียวช้องในส่วนงานของตน

๔. ผลใช้บังคับของบันทึกข้อตกลง
๔.๑ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มืผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๓ ปี นับต้ังแต่วันที่ท้ังสอง 

ฝ่ายได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ท้ังน้ี ทั้งสองฝ่ายอาจจะตกลงขยายเวลาทำบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือฉบับน้ีออกไปตามท่ีเห็นชอบร่วมกัน โดยให้จัดทำเป็นหนังสือตามแบบเช่นเดียวกันกับการทำบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือฉบับน้ี

๔.๒ การแก้ไข ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือน้ี ต้องได้รับความเห็นชอบ 
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทั้งสองฝ่าย และจะต้องจัดทำเป็นหนังสือตามแบบเช่นเดียวกันกับการทำบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือฉบับน้ี

๔.๓ การบอกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือท้ังสองฝ่ายมีสิทธิยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
น้ีได้ โดยฝ่ายที่มืความประสงค์จะยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จะต้องบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งทราบ 
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับน้ีได้ทำข้ึนเปีนสองฉบับ มืข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ท้ังสอง 
ฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือน้ีโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือขื่อไว้เปีน 
สำคัญต่อหน้าพยาน และท้ังสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

...... กฟน.
(นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์) 

ผู้ว่าการ
การไฟฟ้านครหลวง

(นายสันติ นำสินวิเซษฐซัย) 
รองผู้ว่าการธุรกิจและบริการ 

พยาน

ฃสมก.
(นายสุระชัย ใ,อ่ียมวซิรสกุล)

ผู้อำนวยการ
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

............ < ..................

(นางพริ้มเพรา วงค์สุทธิรัตน์) 
ผู้อำนวยการ 

สำนักบริหารการเดินรถ 
พยาน


