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หน่วยงาน สำน ักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕ ๙ ๖ ๕ , ๐  ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗
มิถ ุนายน ๒๕๖๔ที่ สกม. (กนก.) (ๆ  / ๒๕๖๔ วันท่ี

เร่ือง ส ่งสำเนาบ ันท ึกข ้อตกลงว ่าด ้วยการปรับลดอัตราค ่าจ ้างซ ่อมแซมและบำรุงร ักษารถโดยสารปรับอากาศ 
ยูโรทู ยี่ห ้ออีฃูซุ 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

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได ้จ ัดทำบ ันท ึกข ้อตกลงว่าด ้วยการปรับลดอัตราค ่าจ ้าง 
ซ ่อมแซมและบำร ุงร ักษารถโดยสารปร ับอากาศ ยูโรทู ยี่ห ้ออีซ ูซ ุ จำนวน ๓๒๓ คัน กับ บริษ ัท ออโต้เทคนิค 
(ประเทศไทย) จำก ัด  ตามบ ัน ท ึกข ้อตกลงเลขท ี่ ร.๒ ๑/๒ ๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ม ิถ ุน ายน  ๒๕๖๔ ร ายล ะ เอ ียด  
ปรากฏตามสำเนาบ ันท ึกข ้อตกลงท ี่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบ ูลย์
ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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Bangkok Mass Transit Authority
สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓© ถนนวัฒนธรรม เขตห ้วยขวาง กทม. ๑ 0 ๓ ๑ 0  
โทร. 0-๒๒๔๖-0๓๓๙, 0-๒๒๙๖-0๗๔๑-๔, 0-๒๒๔๖-0๗๔0-๒ โทรลาร ๐-๒๒๔๗-๒©๘๙

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา 
รถโดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน ๓๒๓ คัน

บันทึกข้อตกลงเลขท่ี •๒!?./.๒๕๖๔

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่
๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมือวันที่ . . . . ^ . ? . . . % ............
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นายสุระขัย เอ่ียมวซิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 
ตามคำสังองค์การ ที, ๒๒๓/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ซี่งต่อไปโนบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผ ู้ว ่าจ ้าง” 
ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายฟูโตซิ ซูซูกิ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๒00๐0๗๕๑ ตามหนังสือรับรอง 
ฉบับที, ๑๐๐๗๑๒๒๐๐๐๘๑๔๓ ลงวันที' ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส ำน ัก งาบ แห ่งให ญ ่/งอ ย ู,เลขที่ ๑๔๙๔ 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซ่ึงต่อไปโนบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" 
อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามท ี' ผ ูว้ ่าจ้างการกำหนดให้ม กีารประชุมหารือร่วมกับ ผ ูร้ ับจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา 
รถโดยสาร เนืองจากสถานการณ์ โรคระบาด (Covid-a๙) ระลอกใหม่โดยผู้ร ับจ้าง ตอบรับการขยายระเวลา 
ในการลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซม และบำรุงรักษารถโดยสาร ตามหนังสือบริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด 
ท่ี AUTEC-Ba๐๒ ลงวันที' ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

คู,สัญญาตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ว ่าจ้างและผู้ร ับจ้างตกลงเรียกสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับ 

อากาศ ยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ และบันทึกข้อตกลง ดังต่อไปนี้
๑ .๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงเรียกสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 

ปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ เลขที่ ร.๔๑/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ว่า “ สัญญาหลัก”
๑.๒ ผู้ว ่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงเรียกบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงยกเลิก 

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ ตามบันทึกข้อตกลง 
เลขท่ี ร.๑๘/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ว่า '‘บันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๑ ”

๑.๓ ผ ู้ว ่าจ ้างและผ ู้ร ับจ ้างตกลงเร ียกบ ันท ึกข ้อตกลงว ่าด ้วยการลดอ ัตราค ่าจ ้าง 
ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ เนืองจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 
๒ ๐๑๙ (0ว\/1อ-๑๙) ตาม บ ัน ท ึก ข ้อตก ล งเล ขท ี ร .๗๔/๒๕๖๓ ลงวันท ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ว่า 
“บันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๒”

/๑.๔...
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๑.๔ ผู้ว ่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงเรียกบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าจ้าง 
ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน ๓๒๓ คัน ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ 
ร.๘/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๓”

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างตกลงลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ ยูโรทู 
ย่ีห้ออีซูซุ ตามสัญญาหลัก ดังนี้

๒.๑ ปรับลดค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด 
โควิด-๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓0 มิถุนายน ๒๕๖๔

๒.๒ การจอดรถตามนโยบาย วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดซดเชย 
ให้ปฏิบัติตามสัญญาหลักทุกประการ

๒.๓ จำนวนรถโดยสารที่ไม่ออกดำเนินการในวันธรรมดาเนื่องจากสถานการณ์เรคระบาด 
โควิด-๑๙ ผู้ว่าจ้าง จอดได้ไม่เกินวันละ ๒๐% ของจำนวนรถโดยสาร โดยผู้ร ับจ้างยินดีท ี่จะลดอัตราค่าจ้าง 
ซ่อมแซมลงในอัตราวันละ ๕% ต่อคัน

๒.๔ ผู้ร ับจ้างจะไม,ทำการกำหนดเบอร์ของรถโดยสารที่จะจอดใบแต่วัน ผ ู้ร ับจ ้างจะ 
ประสานงานกับเขตการเดินรถเพื่อทำการกำหนดรถที่จอดในแต่ละวัน

ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลัก และบันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๑-๓ 
ข้อความใดที่ฃัตหรือแย้งกับสัญญาหลักและบันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๑-๓ ให้ไข้ข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้ 
ข้อความนอกนั้นให้ถือตามสัญญาหลักและบันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๑-๓ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและ 
เข้าใจข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานไว้ 
เป็นสำคัญและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
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ลงซ่ือ.. ท ี ่ 4

(นายสุระขัย
...............................

เอี่ยมวชิรสกุล)
-  A

ร

ผ้ว่าจ้าง

ลงซ่ือ. \ .... ผู้รับจ้าง
(บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด 

โดย นายฟูโตซิ ซูซูกิ กรรมการผู้จัดการผู้มือำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงขอ...............................7................................ พยาน
Jf 'รู่(นายมานิตย์ รินภาคจิตร์)

ลงซ่ือ. ..พยาน
(นางซนิดา พงษ์เลีองธรรม)


