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ตามที่ องค์การซนส่งมวลซนกรุงเทพ ได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโครงการ
ด้านพลังทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน (MOU) ระหว่างองค์การซนส่งมวลซนกรุงเทพ กับ การไฟฟ้านครหลวง
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ และการไฟฟ้านครหลวง ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว นั้น
กนก.จึงขอส่งสำเนาบัน ทึก ข้อ ตกลง โดยมีร ายละเอีย ดปรากฏตามสำเนาบัน ทึก ข้อ ตกลง
ลงวันที่ ๒๑ กัน ยายน ๒๕๖๓ ตามที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ ไทโยสวัสดี้)
ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) ตั้งอยู่ที่
๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒ร...ฒั.บ.ว.ยพ.'ฅ......... ระหว่าง
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) โดยนายสุระขัย เอี่ยมวซิรสกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ตั้งอยู่ที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในบันทึก
ข้อตกลงนี้เรียกว่า “ขสมก.” ฝ่ายหนึ่ง กับ
การไฟฟ้านครหลวง โดย นายกีรพัฒน่ เจียมเศรษฐ์ ตำแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ตั้งอยู่ที่
อาคารวัฒนวิภาส ๑๑๙๒ ถนนพระรามที่ ๔ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในบันทึก
ข้อตกลงนี้เรียกว่า “กฟน.” อีกฝ่ายหนึ่ง
ด้วย ฃสมก. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวงคมนาคม มีหน้าที่
จัดบริการรถโดยสารประจำทางเพื่อรับส่งประชาซนในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุท รปราการ และ กฟน. เป็น รัฐ วิส าหกิจ ประเภท
สาธารณูปโภค รับผิดชอบในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพและพอเพียงต่อความต้องการของผู้ใซ้
ไฟฟ้าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งรับผิดซอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งสองฝ่ายจึงไต้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยกำหนดวัตถุประสงค์ และหน้าที่ซองทั้งสองฝ่าย
ด้งต่อไปนี้
๑. กฟน. มีหน้าที่ ดังนี้
๑.๑ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ด้วยการนำเทคโนโลยี
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) มาใช้เพื่อการประหยัดพลังงาน
๑.๒ ให้ความร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใซ้พลังงานไฟฟ้า
ปรับลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า โดยมีขอบเขตดังนี้
๑.๒.๑ การประหยัดพลังงานสำหรับระบบแสงสว่าง โดยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ
ใช้อุปกรณ์อัจฉริยะที่เกี่ยวข้องกับ loT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโคมไฟ เช่น การปรับลดการ
ส่องสว่างของโคมไฟถนนเมื่อไม่จำเป็น และเมื่อเกิดเหตุขัดข้องสามารถทราบได้ทันทีผ่านสมาร์ทโฟนหรือ
คอมพิวเตอร์
๑. ๒.๒ การประหยัด พลัง งานสำหรับ เครื่อ งปรับ อากาศเดิม โดยเปลี่ย นมาใช้
เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงประหยัดพลังงาน
๑.๒.๓ Energy Management Software เพื่อ บริห ารจัด การระบบผลิต ไฟฟ้า จาก
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) loT Smart street Light และระบบเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
๑.๓ ให้ค วามร่วมมือ ในการวิจัย และพัฒ นาเทคโนโลยีก ารผลิต การกัก เก็บ พลัง งาน และ
การจ่ายพลังงาน
๑.๔ ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้พลังงานกับบุคลากรภายในองค์กร
๑. ๕ ให้ค วามร่ว มมือ ในการวิจ ัย และพัฒ นา การใช้ห ลอดไฟที่ม ีค ุณ สมบัต ิก ารปล่อ ย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อกำจัดเชื้อไวรัสต่างๆ ได้แก่ โคโรนาไวรัส และไวรัสอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพบน
รถประจำทางของ ฃสมก.
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๑.๖ ให้ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบ EV Charging station ที่ใช้พลังงานที่ผลิตได้
จาก Solar Rooftop ในเขตการเดินรถของขสมก. และประยุกต์เทคโนโลยี loT Smart Parking เพื่อบริหาร
จัดการระบบคิวของการใช้ EV Charging station ให้มืประสิทธิภาพ
๒. ฃสมก. มีหน้าที่ ดังนี้
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และการเป็นองค์กรต้นแบบ
ด้านพลังงานอย่างยั่งยืน
๓. ความรับผิดชอบ
๓.๑ ทั้งสองฝ่ายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวช้องในส่วนของตน รวมทั้งการดำเนินงาน
เรื่องอื่น ๆ ภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้และอยู่บนพื้นฐานของการปรึกษาหารือกัน และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
ของทั้งสองฝ่ายซึ่งจะร่วมกันพิจารณาเป็นรายกรณีไป
๓.๒ ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวช้องกับโครงการและทำให้เกิด
ค่าใช้จ่ายหรือภาระผูกพันกับอีกฝ่ายหนึ่ง ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อน
โดยให้ฝ่ายนั้นจัดทำหนังสือขอความยินยอมซึ่งต้องระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน
๓.๓ ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะยกเลิกพันธะผูกพันตามบันทึกข้อตกลงนี้
ฝ่ายนั้นยังคงมืภาระหน้าที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวช้องในส่วนงานของตน
๔. ผลใช้บังคับของบันทึกข้อตกลง
๔.๑ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มืผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ทั้งสอง
ฝ่ายได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายอาจจะตกลงขยายเวลาทำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือฉบับนี้ออกไปตามที่เห็นชอบร่วมกัน โดยให้จัดทำเป็นหนังสือตามแบบเช่นเดียวกันกับการทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้
๔.๒ การแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบ
เป็น ลายลักษณ์อักษรจากทั้งสองฝ่าย และจะต้องจัดทำเป็นหนังสือตามแบบเช่นเดียวกันกับการทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้
๔.๓ การบอกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทั้งสองฝ่ายมีสิทธิยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
นี้ได้ โดยฝ่ายที่มืความประสงค์จะยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จะต้องบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ได้ทำขึ้นเปีนสองฉบับ มืข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ทั้งสอง
ฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือขื่อไว้เปีน
สำคัญต่อหน้าพยาน และทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

...... กฟน.
(นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์)
ผู้ว่าการ
การไฟฟ้านครหลวง

ฃสมก.
(นายสุระชัย ใ,อี่ยมวซิรสกุล)
ผู้อำนวยการ
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
............ <

(นายสันติ นำสินวิเซษฐซัย)
รองผู้ว่าการธุรกิจและบริการ
พยาน

..................

(นางพริ้มเพรา วงค์สุทธิรัตน์)
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารการเดินรถ
พยาน

