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บันทึกข้อความ
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หน่วยงาน สำนัก กฎหมาย กลุ่ม งานนิต ิก รรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕ ๙๖๕ , ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗
ที่ สกม.(กนก.)
/ ๒๕๖๔
วันที่
กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๖๔
เรื่อง ส่ง สำเนาบัน ทึก ข้อ ตกลงว่า ด้ว ยการปรับ ลดอัต ราค่า จ้า งซ่อ มแซมและบำรุง รัก ษารถโดยสารปรับ อากาศ
ใข้เซื้อ เพลิง ก๊า ซธรรมชาติ (NGV) ฉบับที่ ๙
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.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 อากาศใซ้เซื้อ เพลิง ก๊า ซธรรมชาติ (NGV) ฉบับ ที่ ๙ ตามสัญ ญาเลขที่
ร.๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๖๔ กับ กลุ่ม ร่ว มทำงาน SCN-CHO โดย บริษ ัท ข ทวี จำกัด (มหาซน)
รายละเอีย ดปรากฏตามสำเนาสัญ ญาที่แ นบมานี้
จึง เรีย นมาเพื่อ โปรดทราบและดำเนิน การในส่ว นที่เกี่ย วข้อ งต่อ ไป

(นายวิบ ูล ย์ ไทยสวสดึ๋)
ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบ ัต ิก ารแทน ผอ.สกม.
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ส ำน ัก งาน ให ญ ่ เลขที่ ๑ ๓ ๑ ถนนวัฒ นธรรม เข ต ห ้ว ยข วาง กทม. ๑ ๐ ๓ ๑ ๐
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บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร
ปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ฉบับที, ๙
บัน ทึก ข้อ ตกลงเลขที่ .โ'ไ.??/!®ข้*?.^..
บัน ทึก ข้อ ตกลงฉบับ นี้ท ำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ตั้ง อยู่เลขที่
๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อ วัน ที่ ร?...][เโโ1.,ไ ข้^ ?...1?.,รุ:??.‘รุ:.........
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ โดย นายสุระชัย เอี่ยมวขิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
ตามคำสั่งองค์การ ที่ ๒๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ว ่า จ้า ง”
ฝ่ายหนึ่ง กับ กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO โดย บริษัท ซ ทวี จำกัด (มหาซน) ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท ทะเบียนเลขที่ ๐๑๐๗๕๕๖๐๐๐๐๒๗ ซึ่งจดทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิซย์
ตามหนังสือรับรองฉบับที, ฃก.๐๐๐๔๕๖ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานแห่งใหญ่ต ั้งอยู่ เลขที, ๒๖๕
หมู, ๔ ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น มอบอำนาจให้น ายชัยยศ บุญขื่น ตามหนังสือมอบอำนาจ
ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง
ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้มืการประชุมหารือร่วมกับผู้รับจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร
เนือ งจากสถานการณ์ โรคระบาด (ป0พ่ป-๑๙) ระลอกใหม่ โดยผู้รับจ้างให้การสนับสนุน ปรับ ลดอัต ราค้าจ้าง
ตามรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ สำนักงานใหญ่
คู่สัญญาตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑.ผู้ว ่า จ้า งและผู้ร ับ จ้า งตกลงเรีย กสัญ ญาซื้อ ขายและจ้า งซ่อ มแซมบำรุง รัก ษารถยนต์
โดยสารปรับอากาศใข้เซื้อเพลิงก๊าซธรรมซาติ (NGV) และบันทึกข้อตกลงดังต่อไปนี้
๑.๑ ผู้ว ่าจ้างและผู้ร ับ จ้างตกลงเรีย กสัญ ญาซื้อ ขายและจ้างซ่อ มแซมบำรุง รัก ษารถยนต์
โดยสารปรับอากาศใข้เซื้อเพลิงก๊าซธรรมซาติ (NGV) ตามสัญญาเลขที่ ร.๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
ว่า “สัญ ญาหลัก”
๑.๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับ จ้างตกลงเรีย กบัน ทึก ข้อ ตกลงว่าด้ว ยการแก้ไขสัญ ญาซื้อ ขายและ
จ้า งซ่อ มแซมบำรุง รัก ษารถยนต์โ ดยสารปรับ อากาศใข้เซื้อ เพลิง ก๊า ซธรรมซาติ (NGV) ตามบัน ทึก ข้อ ตกลง
เลขที่ ร.๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๑ ”
๑.๓ ผู้ว ่าจ้า งและผู้ร ับ จ้า งตกลงเรีย กบัน ทึก ข้อ ตกลงแก้ไ ขกำหนดการส่ง มอบรถยนต์
โดยสารป รับ อากาศใซ้เ ซื้อ เพ ลิง ก๊า ซธรรมซาติ (NGV) จำนวน ๓๘๙ คัน ตามบัน ทึก ข้อ ตกลงเลขที่
ร.๑๐๐/๒ ๕ ๖๑ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ว่า “บันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๒”
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๑.๔ ผู้ว่าจ้างและผู้รับ จ้างตกลงเรีย กบัน ทึก ข้อ ตกลงว่าด้วยการเช่าใช้ป ระโยชน์พ ื้น ที่โรง
ซ่อ มแซมและบำรุง รัก ษารถยนต์โ ดยสารปรับ อากาศใช้เชื้อ เพลิง ก๊า ซธรรมชาติ (NGV) เขตการเดิน รถที่ ๑
ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ ร.๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๓”
๑.๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับ จ้างตกลงเรีย กบัน ทึก ข้อ ตกลงว่าด้วยการเช่าใช้ป ระโยชน์พ ื้น ที่โรง
ซ่อ มแซมและบำรุง รัก ษารถยนต์โ ดยสารปรับ อากาศใช้เชื้อ เพลิง ก๊า ซธรรมชาติ (NGV) เขตการเดิน รถที, ๒
ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ ร.๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๔”
๑.๖ ผู้ว่าจ้างและผู้รับ จ้างตกลงเรียกบัน ทึก ข้อ ตกลงว่าด้วยการเช่าใช้ป ระโยชน์พ ื้น ที่โรง
ซ่อ มแซมและบำรุง รัก ษารถยนต์โ ดยสารปรับ อากาศใช้เชื้อ เพลิง ก๊า ซธรรมชาติ (NGV) เขตการเดิน รถที่ ๓
ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ ร.๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๕”
๑.๗ ผู้ว ่า จ้า งและผู้ร ับ จ้า งเรีย กบัน ทึก ข้อ ตกลงว่า ด้ว ยการเช่า ใช้ป ระโยชน์พ ื้น ที่โ รง
ซ่อ มแซมและบำรุง รัก ษารถยนต์โ ดยสารปรับ อากาศใช้เชื้อ เพลิง ก๊า ซธรรมชาติ (NGV) เขตการเดิน รถที่ ๕
ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ ร.๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๖ ”
๑.๘ ผู้ว ่าจ้า งและผู้ร ับ จ้างเรีย กบัน ทึก ข้อ ตกลงว่าด้ว ยการส่ง มอบรถยนต์โ ดยสารปรับ
อาก าศใช้เ ซ ื อ เพ ล ิง ก ๊า ซ ธรรม ช าต ิ (NGV) งวดที ๔ จ้า นวน ๑๘๙ คัน ตาม บ ัน ท ึก ข ้อ ตกล งเล ขท ี่
ร.๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม๒๕๖๒ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๗”
๑.๙ ผู้ว ่า จ้า งและผู้ร ับ จ้า งเรีย กบัน ทึก ข้อ ตกลงว่า ด้ว ยการลดอัต ราค่า จ้างซ่อ มแซมและ
บำรุง รัก ษารถยนต์โ ดยสารปรับ อากาศใช้เชื้อ เพลิง ก๊า ซธรรมชาติ (NGV) เนื่อ งจากสถานการณ์โ รคระบาด
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-®๙) ฉบับที่ ๘ ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ ร.๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓
ว่า “บันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๘”
ข้อ ๒. ผู้รับ จ้างตกลงลดอัต ราจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับ อากาศใช้เชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ตามสัญญาหลัก ดังนี้
๒.๑ ปรับ ลดค่าจ้างซ่อ มแซมและบำรุงรัก ษารถโดยสารเนื่อ งจากสถานการณ์โรคระบาด
โควิด-๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔
๒.๒ การจอดรถตามนโยบาย วัน เสารี-อาทิต ย์ วัน หยุด นัก ขัต ฤกษ์ และวัน หยุด ชดเชย
ให้ปฏิบัติตามสัญ ญาหลักทุกประการ
๒.๓ จำนวนรถโดยสารที่ไม่ออกดำเนินการในวันธรรมดาเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด
โควิด -๑๙ ผู้ว ่า จ้า ง จอดได้ไม,เกินวันละ ๒๐% ของจำนวนรถโดยสาร โดยผู้ร ับ จ้า งยิน ดีท ี่จ ะลดอัต ราค่า จ้า ง
ซ่อมแซมลงในอัตราวันละ ๕% ต่อคัน
๒.๔ ผู้รับ จ้างจะไม1ทำการกำหนดเบอร์ข องรถโดยสารทึจ ะจอดในแต่ว ัน ผู้ร ับ จ้า งจะ
ประสานงานกับเขตการเดินรถเพื่อทำการกำหนดรถที่จอดในแต่ละวัน
ข้อ ๓. บัน ทึกข้อตกลงนี้เป็น ส่วนหนึ่งของสัญ ญาหลัก และบันทึกข้อตกลงหลักฉบับที, ๑-๘
ข้อความใดที่ฃัดหรือแย้งกับสัญญาหลักและบันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๑-๘ ให้ใช้ข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้
ข้อความนอกนั้นให้ถือตามสัญญาหลักและบันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๑-๘ ทุกประการ
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บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและ
เข้าใจข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อและประทับตรา (ล้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานไว้
เป็นสำคัญและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ผ้jd
รบ
ับ๚
จ้าIN
งJ
....................y ..........................lA
‘
น
?
้
ี
?i
chothavee public COMPANYn'ส ุ่^ ๆนึ่ทั้ๅงาน SCN-CHO โดย บริษัท ซ ทวี จำกัด (มหาซน)
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โดย นายชัย ยศ บุญชื่น ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพัน
กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO โดย บริษัท ซ ทวี จำกัด (มหาซน))
ลงซีอ..................................................................พยาน
(นายมานิต ย์ รื่น ภาคจิตร์)
ลงซื่อ.

OK
(นายประเสริฐ ฃฺนเภา)

.พยาน

