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บันทึกข้อความ
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หน่วยงาน สำนัก กฎหมาย กลุ่ม งานนิต ิก รรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕ ๙๖ ๕ , ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗
ที่ สกม. (กนก.)
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วันที่
มิถ ุน ายน ๒๕๖๔
เรื่อง ส่ง สำเนาบัน ทึก ข้อ ตกลงว่า ด้ว ยการปรับ ลดอัต ราค่า จ้า งซ่อ มแซมและบำรุง รัก ษารถโดยสารปรับ อากาศ
ยูโรทู ยี่ห ้อ อีฃ ูซ ุ จำนวน ๓๒๓ คัน
เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ข.ผอก.ฝรอ.๑,ข.ผอก.ฝรอ.๒ ข.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
ด้ว ย กลุ่ม งานนิต ิก รรม สำนัก กฎหมาย ได้จ ัด ทำบัน ทึก ข้อ ตกลงว่า ด้ว ยการปรับ ลดอัต ราค่า จ้า ง
ซ่อ มแซมและบำรุง รัก ษารถโดยสารปรับ อากาศ ยูโรทู ยี่ห ้อ อีซ ูซ ุ จำนวน ๓๒๓ คัน กับ บริษ ัท ออโต้เทคนิค
(ประเทศไทย) จำกัด ตามบัน ทึก ข้อ ตกลงเลขที่ ร.๒๑/๒๕๖๔ ลงวัน ที่ ๒๑ มิถ ุน ายน ๒๕๖๔ รายละเอีย ด
ปรากฏตามสำเนาบัน ทึก ข้อ ตกลงที่แ นบมานี้
จึง เรีย นมาเพื่อ โปรดทราบและดำเนิน การในส่ว นที่เกี่ย วข้อ งต่อ ไป

(นายวิบ ูล ย์
ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบ ัต ิก ารแทน ผอ.สกม.
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บัน ทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัต ราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา
รถโดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน ๓๒๓ คัน
บันทึกข้อตกลงเลขที่

•๒!?./.๒๕๖๔

บันทึกข้อตกลงฉบับ นี้ท ำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ตั้ง อยู่เลขที่
๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมือวันที่ . . . . ^ . ? . . . % ............
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นายสุระขัย เอี่ยมวซิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
ตามคำสังองค์การ ที, ๒๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ซี่งต่อไปโนบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ว ่า จ้า ง”
ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายฟูโตซิ ซูซูกิ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิต ิบ ุคคล ณ
กรมพัฒ นาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๒00๐0๗๕๑ ตามหนังสือรับรอง
ฉบับ ที, ๑๐๐๗๑๒๒๐๐๐๘๑๔๓ ลงวัน ที' ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สำน ัก งาบแห ่ง ให ญ ่/ งอยู, เลขที่ ๑๔๙๔
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปโนบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
อีกฝ่ายหนึ่ง
ตาม ว ่า จ้า งการกำหนดให้ ก ารประชุม หารือ ร่ว มกับ ร ับ จ้า งซ่อ มแซมและบำรุง รัก ษา
รถโดยสาร เนือ งจากสถานการณ์ โรคระบาด (Covid-a๙) ระลอกใหม่โ ดยผู้ร ับ จ้าง ตอบรับ การขยายระเวลา
ในการลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซม และบำรุงรักษารถโดยสาร ตามหนังสือบริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ AUTEC-Ba๐๒ ลงวันที' ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔
ท

ี' ผ

ู้

ม

ี

ผ

ู้

คู,สัญญาตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ว ่าจ้างและผู้ร ับ จ้างตกลงเรีย กสัญ ญาจ้างซ่อ มแซมและบำรุง รัก ษารถโดยสารปรับ
อากาศ ยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ และบันทึกข้อตกลง ดังต่อไปนี้
๑.๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับ จ้างตกลงเรีย กสัญ ญาจ้างซ่อ มแซมและบำรุงรัก ษารถโดยสาร
ปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ เลขที่ ร.๔๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ว่า “สัญญาหลัก”
๑.๒ ผู้ว ่า จ้า งและผู้ร ับ จ้า งตกลงเรีย กบัน ทึก ข้อ ตกลงว่า ด้ว ยการเปลี่ย นแปลงยกเลิก
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ ตามบันทึกข้อตกลง
เลขที่ ร.๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ว่า '‘บันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๑ ”
๑.๓ ผู้ว ่า จ้า งและผู้ร ับ จ้า งตกลงเรีย กบัน ทึก ข้อ ตกลงว่า ด้ว ยการลดอัต ราค่า จ้า ง
ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ เนืองจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (0ว\/1อ-๑๙) ตามบัน ทึก ข้อ ตกลงเลขที ร .๗๔/๒๕๖๓ ลงวัน ที ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ว่า
“บันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๒”
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๑.๔ ผู้ว ่า จ้า งและผู้ร ับ จ้า งตกลงเรีย กบัน ทึก ข้อ ตกลงว่า ด้ว ยการปรับ ลดอัต ราค่า จ้า ง

ซ่อ มแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับ อากาศ ยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน ๓๒๓ คัน ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่
ร.๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๓”
ข้อ ๒. ผู้รับ จ้างตกลงลดอัต ราค่าจ้างซ่อ มแซมและบำรุงรัก ษารถโดยสารปรับ อากาศ ยูโรทู
ยี่ห้ออีซูซุ ตามสัญญาหลัก ดังนี้
๒.๑ ปรับ ลดค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด
โควิด-๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓0 มิถุนายน ๒๕๖๔
๒.๒ การจอดรถตามนโยบาย วัน เสาร์-อาทิต ย์ วัน หยุด นัก ขัต ฤกษ์ และวัน หยุดซดเชย
ให้ปฏิบัติตามสัญญาหลักทุกประการ
๒.๓ จำนวนรถโดยสารที่ไม่ออกดำเนินการในวันธรรมดาเนื่องจากสถานการณ์เรคระบาด
โควิด-๑๙ ผู้ว ่าจ้าง จอดได้ไม่เกินวันละ ๒๐% ของจำนวนรถโดยสาร โดยผู้ร ับ จ้า งยิน ดีท ี่จ ะลดอัต ราค่า จ้า ง
ซ่อมแซมลงในอัตราวันละ ๕% ต่อคัน
๒.๔ ผู้ร ับ จ้างจะไม,ทำการกำหนดเบอร์ข องรถโดยสารที่จ ะจอดใบแต่ว ัน ผู้ร ับ จ้า งจะ
ประสานงานกับเขตการเดินรถเพื่อทำการกำหนดรถที่จอดในแต่ละวัน
ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญ ญาหลัก และบันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๑-๓
ข้อความใดที่ฃัตหรือแย้งกับสัญญาหลักและบันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๑-๓ ให้ไข้ข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้
ข้อความนอกนั้นให้ถือตามสัญญาหลักและบันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๑-๓ ทุกประการ
บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและ
เข้าใจข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานไว้
เป็นสำคัญและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงซื่อ..
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ที่ 4
............................... ผ้ว่าจ้าง
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ลงซื่อ.
.... ผู้รับจ้าง
(บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด
โดย นายฟูโตซิ ซูซูกิ กรรมการผู้จัดการผู้มือำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงขอ...............................7................................ พยาน
(นายมานิต ย์Jf 'ริรู่นภาคจิตร์)
ลงซื่อ.

(นางซนิดา พงษ์เลีองธรรม)
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