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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๔๙๖๔ , ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗ 
ที่ สกม. (กนก.) / ๒๔๖๔ วันที่ มิถุนายน ๒๔๖๔
เรื่อง ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ 

ยูโรทู ยี่ห้อฮี่โน่ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (NGV) ๓๒๓ คัน

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.ซดร.๑ - ผอ.ขดร.๘

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าจ้าง 
ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮี่โน่ ใช้ก๊าซธรรมซาติเป็นเชื้อเพลิง (NGV) ๓๒๓ คัน 
กับบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามบันทึกข้อตกลงเลขท่ี ร.๑๙/๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๔๖๔ 
รายละเอียด ปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ ไที่เศวัสดิ้) 
ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.



ต้นฉบุบ
ออกการบนส่วมวลบนกรอเทพ

Bangkok Mass Transit Authority
สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห ้วยขวาง กทม. ๑๐๓ ๑๐ 
โทร. 0-๒๒๔๖-๐๓๓๙, 0-๒๒๔๖-๐๗๔®-๔, 0-๒๒๔๖-๐๗๔๐-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒๑๘๙

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 
ปรับอากาศยูโรทู ย่ีห้อฮีโน่ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (NGV) ๓๒๓ คัน

บันทึกข้อตกลงเลขที่ ๒๕.๖๕. 

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่
๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ....ร’.๖...มิ0นวย.น..๒£๖๔...............
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นายสุระขัย เอ่ียมวซิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 
ตามคำสั่งองค์การ ท่ี ๒๒๓/๒๔๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงบี้เรียกว่า “ผู้ว ่าจ ้าง” 
ฝ่ายหน่ึง กับ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซ่ึงจดทะเบียนเปีนนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิซย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๐๕๐๐๐๘๔๒ ตามหนังสือรับรองฉบับที, สจ.๖ ๐๐๓๑๘๓ 
ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๒ หมู่ที่ ๔ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มอบอำนาจให้ นายซาตรี กิตติประภัสร์ อายุ ๔๘ ปี ตามหนังสือมอบอำนาจฉบับ 
ลงวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซ่ึงต่อไปใน บันทึกข้อตกลงน้ีเรียกว่า ''ผู้รับจ้าง,' อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามทีผ ู้ว ่าจ้างการกำหนดให้มีการประซุมหารือร่วมกับผู้ร ับจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา 
รถโดยสาร เนื่องจากสถานการณ์ โรคระบาด (Covid-sws!) ระลอกใหม่ โดยผู้รับจ้าง ตอบรับการขยายระเวลาในการ 
ลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซม และบำรุงรักษารถโดยสาร ตามหนังสือบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด 
ท ี่บ ี,บ ี- ๐๔๙/๒๑ลงวันที่๒ ๙ เมษายน๒๕๖๔

BA/IT7V
องค์■การนบส่งชวลบนกรงเกพ

คู่สัญญาตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผ้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงเรียกสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับ 

อากาศยูโรทู ยี่ห้อฮเน่ ใข้ก๊าซธรรม'ซาติเป็นเซื้อเพสิง (NGV) และบันทึกข้อตกลง ดังต่อไปน้ี
๑.๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงเรียกสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 

ปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ ใข้ก๊าซธรรมซาติเปีนเซื้อเพลิง (NGV) ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ ร.๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 
๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ว่า “สัญญาหลัก”

๑ .๒ ผ ู้ว ่าจ ้างแ ล ะผ ู้ร ับ จ ้างต ก ล งเร ียก บ ัน ท ึก ข ้อ ต ก ล งว ่าด ้ว ยก ารข ยาย เว ล า 
และแกไขกำหนดจำนวนการส่งมอบรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห ้อฮีโน่ ใซ้ก๊าซธรรมซาติเปีนเซื้อเพลิง 
(NGV) เข้าโอเวอร์ฮอล์ล จำนวน ๓๒๓ คัน ตามันทึกข้อตกลงเลขที่ ร.๔๕/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ว่า “บันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๑ ”

๑.๓ ผ ู้ว ่าจ ้างและผ ู้ร ับจ ้างตกลงเร ียกบ ันท ึกข ้อตกลงว ่าด ้วยการลดอ ัตราค ่าจ ้าง 
ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทุ, ยี่ห้อฮี่โน่ ใช้ก๊าซธรรมชวัตไรเขึ้อํเพลิง (NGV) เนื่องจาก

* ' ๆ ^ - —
/สถานการณ์...



สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-®๙) ตามบันทึกข้อตกลงเลขที ร.๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ 
๒๒ กรกฎคม ๒๕๖๓ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๒”

๑.๔ ผ ู้ว ่าจ ้างและผ ู้ร ับจ ้างตกลงเร ียกบ ันท ึกข ้อตกลงว ่าด ้วยการลดอ ัตราค ่าจ ้าง 
ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ตามบันทึกข้อตกลงเลขที' ร.๙/๒๕๖๔ ลงวันที ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ว่า “บันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๓”

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างตกลงลดอัตราจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ย่ีห้อฮีโน่ 
ใช้ก๊าซธรรม'ซาติเป็นเข้ือเพลิง (NGV) ตามสัญญาหลัก ดังบี้

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

๒.๒ การจอดรถตามนโยบาย วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดซดเขย 
ให้ปฏิบัติตามสัญญาหลักทุกประการ

๒.๓ จำนวนรถโดยสารที่ไม่ออกดำเนินการในวันธรรมดาเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด 
โควิด-๑๙ ผู้ว ่าจ้าง จอดไดํไม่เกินวันละ ๒๐% ของจำนวนรถโดยสาร โดยผู้ร ับจ้างยินดีท ี่จะลดอัตราค่าจ้าง 
ซ่อมแซมลงในอัตราวันละ ๕% ต่อคัน

๒.๔ ผู้ร ับจ้างจะไม่ทำการกำหนดเบอร์ของรถโดยสารทึจะจอดในแต่วัน ผ ู้ร ับจ้างจะ 
ประสานงานกับเขตการเดินรถเพื่อทำการกำหนดรถที่จอดในแต่ละวัน

ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงบ ีเ้ป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลัก และบันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๑-๓ 
ข้อความใดที่ขัดหรือแย้งกับสัญญาหลักให้ใข้ข้อความตามบันทึกข้อตกลงบี้ ข้อความนอกนั้นให้ถือตามสัญญาหลัก 
และบันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๑-๓ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงบี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและ 
เข้าใจข้อความตามบันทึกข้อตกลงบี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานไว้ 
เป็นสำคัญและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงซิอ.................................................................พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

ลงซ่ือ
(นายประเสริฐ ฃนเภา)

:พยาน


