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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕ 1 ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗ 
ท่ี สกม. (กนก.) 1!พ &ํ  / ๒๕๖๔ วันที่ jy  มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ 

ยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 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 
ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน ๓๒๓ คัน ตามสัญญาเลขที่ ร.๘/๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพ ันธ์ ๒๕๖๔ กับ บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอ ียดปรากฏตาม 
สำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.



ต้นฉบับ
ออฺก์การขนส่อขวลบนกรอเก!/V

Bangkok Mass Transit AuthorityBMTA ส ำ น ัก ง า บ ให ญ ่ เล ข ท ี่ ๑ ๓ ๑  ถ น น ว ัฒ น ธ รรม  เข ต ห ้ว ย ข ว า ง  ก ห ม . ๑ 0 ๓ ๑ ๐  
องท่การนนส่ป๋บวลนนกรอเทพ โทร. 0-๒๒๔๖-๐๓๓๙, ๐-๒๒๔๖-๐๗๔®-๔, 0-๒๒๔๖-๐๗๔๐-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒๑๘๙

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา 
รถโดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ย่ีห้ออีซูซุ จำนวน ๓๒๓ คัน

บันทึกข้อตกลงเลขที่...?.•.<-./.๒๕!?๔.......

บันพีกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การฃนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลฃที่
๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ . . . . ๒ ^ . . . ' กมภฺ.าฟ้นข้. ๒๕!?๔............
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นายสุระขัย เอี่ยมวซิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 
ตามคำสั่งองค์การ ท่ี ๒๒๓/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒dr๖๓ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ว ่าจ ้าง” 
ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายฟูโตซิ ชูชูกิ ซึ่งจดทะเบียนเบนนิติบุคคล ณ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕:๕๒๐๐๐๐๗๕๑ ตามหนังสือรับรอง 
ฉบับที่ ๑๐๐๙๑๒๒๐๑๑๐๔๗๕ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๔๖๓ สำน ักงานแห่งใหญ ่ต ั้งอย'เลขท ี่ ๑๔๙๔ 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมัก กะสัน เขตราขเทวี กรุงเทพมหานคร ซ่ึงต่อไปในบันทึกข้อตกลงน้ีเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" 
อีกฝ่ายหน่ึง

ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้รับจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 
เนื่องจากสถานการณ์ โรคระบาด (Covid-®๙) ระลอกใหม่ โดยผู้รับจ้างให้การสนับสนุน ปรับลดอัตราค่าจ้าง 
ตามรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี ๔ มกราคม ๒๔๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๑ ข้ัน ๔ สำนักงานใหญ่

คู่สัญญาตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ว ่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงเรียกสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับ 

อากาค ยูโรทู ยี่ห้ออีฃูซุ และบันทึกข้อตกลง ดังต่อไปน้ี
๑.๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงเรียกสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 

ปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้ออีชุซุ เลขที่ ร.๔๑/๒๔๖๐ ลงวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๔๖๐ ว่า “สัญญาหลัก”
๑.๒ ผู้ว ่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงเรียกบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงยกเลิก 

เอกสารแนบท ้ายลญ ญ าจ ้างซ ่อมแซมและบาร ุงร ักษารถโดย'สารปร ับอากาศ ยูโรทู ย ี่ท ้อ  อ ีช ุช ุ เลขที่ 
ร.๑๘/๒๔๖๓ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๓ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๑ ”

๑.๓ ผู้ว ่าจ ้างและผ ู้ร ับจ ้างตกลงเร ียกบ ันท ึกข ้อตกลงว ่าด ้วยการลดอ ัตราค ่าจ ้าง 
ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVI□ -๑๙) เลขท ร.๗<&/๒๔๖๓ ลงวนท ๒๒ กรกฎคม ๒๔๖๓ วา บนทกขอตกลงหลกฉบบท ๒

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างตกลงลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ ยูโรทู 
ย่ีห้ออีซูซุ ตามสัญญาหลัก ดังนี้
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๒

๒.๑ ปรับลดค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด 
โควิด-๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒(ราะ>๔ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔

๒.๒ การจอดรถตามนโยบาย วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดซดเซย 
ให้ปฏิบัติตามสัญญาหลักทุกประการ

๒.๓ จำนวนรถโดยสารที่ไม่ออกดำเนินการในวันธรรมดาเนื่องจากสถานการณ์Iรคระบาด 
โควิด-๑๙ ผู้ว ่าจ้าง จอดได้ไม,เกินวันละ ๒๐% ของจำนวนรถโดยสาร โดยผู้ร ับจ้างยินดีท ี่จะลดอัตราค่าจ้าง 
ซ่อมแซมลงในอัตราวันละ ๕% ต่อคับ

๒.๔ ผู้รับจ้างจะไม,ทำการกำหนดเบอร์ของรถโดยสารที่จะจอดในแต่วัน ผู้ร ับจ้างจะ 
ประสานงานกับเซตการเดินรถเพื่อทำการกำหนดรถที่จอดในแต่ละวัน

ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งซองสัญญาหลัก และบันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๑,๒ 
ข้อความใดที่ขัดหรือแย้งกับสัญญาหลักให้ใซ้ฃ้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้ ข้อความนอกนั้นให้ถือตามสัญญาหลัก 
และบันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๑,๒ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความสูกต้องตรงกับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและ 
เข้าใจข้อความตามบันทึกข้อตกลงนีเ้ดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานไว้ 
เป็นสำคัญและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
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(นายสุระขั
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เอ่ียม'วซิรสกุล)
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ลงซ่ือ.
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..... ^ .................. ผู้รับจ้าง

(บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด 
โดย นายฟูโตซิ ซูซูกิ กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงซ่ือ ....................................................... พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

ลงซ่ือ
(นางซนิดา พงษ์เลื่องธรรม)

.พยาน


