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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕ , ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗ 
ที่ สกม. (กนก.) (V^(v/ / ๒๕๖๔ วันที่ ๖^  มิถุนายน ๒๕๖๔
เรื่อง ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ 

ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ฉบับท่ี ๑๐

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.สจท. ผอ.สบจ. ผอ.ขดร.๑ - ผอ.ซดร.๘

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าจ้าง 
ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมซาติ (NGV) ฉบับที่ ๑๐ ตามสัญญาเลขที่ 
ร.๑๘/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ กับ กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO โดย บริษัท ซ ทวี จำกัด (มหาซน) 
รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์
ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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Bangkok Mass Transit Authority
สำน ักงานใหญ ่ เลขที่ ๑๓© ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. ๑ 0 ๓ ๑ 0  
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บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 
ปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ฉบับท่ี ๑๐

บันทึกข้อตกลงเลขที่ ...ร.*#๘ /๒๕พ .

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่
๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เม ื่อว ันท ี.่.... .9.<ะ..มีผุ!าย.'น..๒1ร:๖๔...........
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นายสุระซัย เอี่ยมวซิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 
ตามคำสั่งองค์การ ท่ี ๒๒๓/ ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปโนบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผ ู้ว ่าจ ้าง” 
ฝ่ายหน่ึง กับ กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHOโดย บริษัท ซ ทวี จำกัด (มหาซน) ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียน 
หุ้นส่วนบริษัท ทะเบียนเลขที่ ๐๑๐๗๕๕๖๐๐๐๐๒๗ ซึ่งจดทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิซย์ 
ตามหนังสือรับรองฉบับที่ สจก. ๐๐๑๐๙๓ ลงวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ เลขที, ๒๖๕ 
หมู่ ๔ ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น มอบอำนาจให้ นายซัยยศ บุญขื่น ตามหนังสือมอบอำนาจ 
ลงวนท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซ่ึงต่อไปในบันทึกข้อตกลงน้ีเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที,ผู้ว ่าจ ้างการกำหนดให้มีการประขุมหารือร่วมกับผู้ร ับจ้างซ่อมแซมและบำรุงรัก,พา 
รถโดยสาร เนืองจากสถานการณ์ โรคระบาด (Covid-®๙) ระลอกใหม่ โดยผู้ร ับจ้าง ตอบรับการขยายระเวลา 
ในการลดอ ัตราค ่าจ ้างซ ่อมแซม และบำรุงร ักษารถโดยสาร ตามหนังสือกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHOโดย 
บริษัท ซ ทวี จำกัด (มหาซน) ท่ี CHO/NGV ๐๑๓/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

คู่สัญญาตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
ขอ ๑.ผู้ว ่าจ ้างและผู้ร ับจ้างตกลงเรียกสัญญาซื้อขายและจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ 

โดยสารปรับอากาศใข้เซื้อเพลิงก๊าซธรรมซาติ (NGV) และบันทึกข้อตกลงดังต่อไปนี้
๑.๑ ผู้ว ่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงเรียกสัญญาซื้อขายและจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ 

โดยสารปรับอากาศใข้เซื้อเพลิงก๊าซธรรมซาติ (NGV) ตามสัญญาเลขที่ ร.๕๑/๒๕๖๐ ลงวับท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ว่า “สัญญาหลัก”

๑.๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงเรียกบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแกไขสัญญาซื้อขายและ 
จ้าง'ซ่อมแซม'บำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศ'ใข้เ'ซื้อเพลิงก๊าซธรรม'ซาติ (NGV) ตามบันทึกข้อตกลง 
เลขท่ี ร.๑๑/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๑ ”

๑.๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงเรียกบันทึกข้อตกลงแกิใขกำหนดการส่งมอบรถยนต์ 
โดยสารปรับอากาศใซ้เซ ื้อเพลิงก๊าซธรรมซาติ (NGV) จำนวน ๓๘๙ คัน ตามบันทึกข้อตกลงเลขที 
ร.๑๐๐/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลักฉบับท่ี ๒”

/๑.๔...

บ ร ิษ ัท  ซ  ท ว ี ' จ ำ ก ด ( ม ห ๆ ๆ 3•น)
CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED



๒

๑.๔ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงเรียกบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเช่าใช้ประโยชน์พื้นที่โรง 
ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) เขตการเดินรถที, ๑ 
ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ ร.๖/๒๕t >๒ ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๙ ’

๑.๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงเรียกบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเช่าใช้ประโยชน์พื้นที่โรง 
ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) เขตการเดินรถที, ๒ 
ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ ร.๗As๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๔”

๑.๖ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงเรียกบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเช่าใช้ประโยชน์พื้นที่โรง 
ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) เขตการเด ิน รถท ึ๓ 
ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ ร.๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๕”

๑.๗ ผู้ว ่าจ ้างและผู้ร ับจ ้างเร ียกบันท ึกข ้อตกลงว่าด ้วยการเช ่าใช ้ประโยชน ์พ ื้นท ี่โรง 
ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) เขตการเดินรถที่ ๕ 
ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ ร.๙/!อ๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๖ ”

๑.๘ ผ ู้ว ่าจ ้างและผ ู้ร ับจ ้างเร ียกบ ันท ึกข ้อตกลงว ่าด ้วยการส ่งมอบรถยนต ์โดยสาร 
ปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) งวดท่ี ๔ จำนวน ๑๘๙ คัน ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ ร.๑๒/๒๕๖๒ 
ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม๒๕๖๒ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๗”

๑.๙ ผู้ว ่าจ้างและผู้รับจ้างเรียกบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและ 
บำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เช ื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) เนืองจากสถานการณ์โรคระบาด 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVI□ -๑๙) ฉบับท่ี ๘ ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ ร.๘๔/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๓ 
ว่า “บันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๘”

๑.๑๐ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเรียกบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซม 
และบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ฉบับที่, ๙ ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ 
ร.๗/๒๕๖๔ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๙ ”

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างตกลงลดอัตราจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิง 
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ตามสัญญาหลัก ดังนี้

๒.๑ ปรับลดค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด 
โควิด-๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒.๒ การจอดรถตามนโยบาย วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดซดเชย 
ให้ปฏิบัติตามสัญญาหลักทุกประการ

๒.๓ จำนวนรถโดยสารพื้1มีออกดำเนินการในวันธรรมดาเนื่องจากสถานการณ์เรคระบาด 
โควิด-๑๙ ผู้ว ่าจ้าง จอดไดิไมีเกินวันละ ๒๐% ของจำนวนรถโดยสาร โดยผู้รับจ้างยินดีที,จะลดอัตราค่าจ้าง 
ซ่อมแซมลงในอัตราวันละ ๕% ต่อคัน

๒.๔ ผู้ร ับจ้างจะไม,ทำการกำหนดเบอร์ของรถโดยสารทึจะจอดในแต่วัน ผ ู้ร ับจ้างจะ 
ประสานงานกับเขตการเดินรถเพื่อทำการกำหนดรถที่จอดในแต่ละวัน

พ ^ ‘น่รษัท ซ ทวี จำกัด(มหาชน)
CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED

/ข ้อ ๓...

X
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ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลัก และบันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๑-๙ 
ข้อความใดที่ขัดหรือแย้งกับสัญญาหลักและบันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๑-๙ ให้ใช้ข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้ 
ข้อความนอกนั้นให้ถือตามสัญญาหลักและบันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๑-๙ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงนี้ทำฃี้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไต้อ่านและ 
เข้าใจข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี๋โดยตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือซื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานไว้ 
เป็นสำคัญและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

............................ ห ้
*

(นายสระซั!

3

เอี่ยม,วขิรสกุล)
ผ้ว่า,จ้าง

OHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED

(กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO โดย บริษัท ซ ทวี จำกัด (มหาซน) 
โดย นายชัยยศ บุญชื่น ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพัน 

กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO โดย บริษัท ซ ทวี จำกัด (มหาซน))

ลงซ่ือ
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

พยาน

ลงซ่ือ
(นายประเสริฐ ฃุนเภา)

.พยาน


