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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงาบนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗

เร่ือง ส่งสำเนาแพร่สัญญาให้สิทธิเช่ือมต่อข้อมูลระบบติดตามการปฏิบัติการเดินรถด้วยระบบ GPS

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.สบจ. ผอ.ขดร.๑-ผอ.ขดร.๘

ด้วย กล ุ่มงานน ิต ิกรรม สำน ักกฎหมาย ได้จ ัดทำสัญญาให้ส ิทธิเช ื่อมต่อข้อมูลระบบติดตาม 
การปฏ ิบ ัต ิการเด ินรถด ้วยระบบ GPS ตามสัญญาเลขที่ ซ.๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ กับ 
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาซน) รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

ท่ี สกม. (กนก.) /๒๕๖๕ วันท่ี พ  มีนาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยูวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ ไทํเm สด)

ผอ.สกม.
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Bangkok Mass Transit Authority
ส ำน ักงาน ให ญ ่ เลขท ี่ ๑ ๓ ๑  ถนนวัฒนธรรม เข ต ห ้วยข วาง กทม. ๑ 0 ๓ ๑ 0  
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สัญญาให้สิทธิเช่ือมต่อข้อมูลระบบติดตามการปฏิบัติการเดินรถด้วยระบบ GPS

สัญญาเลขท่ี ...ช.ปฟ.๒ถ ้ำว ั..........

ส ัญญาฉบบนีทำข ี่น ณ องค์การขนส,งมวลซนกรุงเทพ สำนัโ!งานใหญ่ เลขที ๑๓๑
^ . V _ „ S' _ __ y  4  d  มีนาคม ๒๕.b&ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมอวันที.... ... .. . . ...............

ระหว,างองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นายก ิตต ิกานต ์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้'อำนวยการ
องค ์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ ตามคำสั่งองค ์การขนส่งมวลซบกรุงเทพที, ๔๕๐/๒๕๖๔ ลงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า ''ผู้ให้สิทธิ" ฝ่ายหน่ึง กับ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด
(มหาซน) ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งจดทะเบียนเปีนนิติบุคคล ณ กรมพัฒนา
ธุรก ิจการค้า กระทรวงพาณิซย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที' ๐๑๐๗๕๕๖๐๐๐๕๐๗ ตามหนังสือรับรอง
ฉบับท่ี £๑๐๐๙๑๒๒๐๐๖๓๐๔๗ ลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำนักงานแห่งใหญ่ต้ังอยู่เลขที, ๒๙๘/๖๔-๖๕
ถนนพิษณุโลก แขวงสี,แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดย นายกิติภูมิ ภู1เปลี่ยน ผู้รับมอบอำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที, ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า
"ผู้รับสิทธิ" อีกฝ่ายหน่ึง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปน้ี
ข้อ ๑. ผู้ให้สิทธิตกลงให้สิทธิ และผู้รับสิทธิตกลงรับสิทธิเชื่อมต่อข้อมูลระบบติดตาม 

การปฏิบัติการเดินรถด้วยระบบ GPS ของรถโดยสาร จำนวน ๒,๖๐๐ ค้น โดยผู้รับสิทธิจะต้องทำการเช่ือมต่อ 
ระบบดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีรายละเอียดข้อมูลและแผนการ 
ใข้งานข้อมูลของรถโดยสารท่ีให้สิทธิตามเอกสารแนบท้ายสัญญาน้ี

ข้อ ๒. สัญญา,ให ้ส ิทธ ิน ิ1ม ีผลบังส ับต ั้งน,ต,วันที่ ๑๙ ก ุมภาพ ันธ ์ ๒๕๖๕ ถ ึงว ันท ี่ 
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แต่ระยะเวลาการคำนวณค่าตอบแทนและค่าส่วนแบ่งรายได้ของการให้สิทธิเชื่อมต่อ 
ข ้อม ูลระบบติดตามการปฏ ิบ ัต ิการเด ินรถด ้วยระบบ GPS ของรถโดยสาร ตามสัญญานี้มีกำหนด ๓ ปี 
นับถัดจากวันครบกำหนดทำการเชื่อมต่อข้อมูลระบบตามสัญญา ข้อ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๓. ผู้รับสิทธิตกลงขำระค่าตอบแทนและค่าส่วนแบ่งรายได้จำนวนร้อยละ ๕ ให้แก่ 
ผู้ให้สิทธิในอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ดังน้ี

๓.๑ ค่าตอบแทน ตั้งแต่ปีที, ๑ ถึงปีที, ๓ ในอัตราเดือนละ ๓๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท 
(สามแสนสองหม่ืนหน่ึงพันบาทถ้วนบาท) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

๓.๒ คำส ่วนแบ ่งรายได ้จานวนร ้อยละ ๕ จากรายได ้ประมาณการจำนวน 
๑ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐ บาท (หน ังล ้านบาทถ ้วน) ต ่อเด ือน ต ั้งแต ่ป ีท ี' ๑ ถึงป ิท ี ๓ ในอ ัตราเด ือนละ 
๕๓,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าหม่ืนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
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รวม รายก ารต าม ข ้อ  ๓.๑ และ ๓.๒ เป ็น เง ิน ท ั้งส ิน ต ล อ ด อ าย ุส ัญ ญ า 
๑๓,๔๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ลิบสามล้านส่ีแสนแปดหม่ืนสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

ค่าตอบแทนตามวรรคแรกกำหนดโดยคำนวณจากจำนวนรถยนต์โดยสารตามสัญญา 

ข้อ ๓ หากรถโดยสารของผู้ให้สิทธิลดลงกว่าจำนวนรถที่ระบุไว้โนสัญญาเกินร้อยละ ๔ ไม,ว่ากรณีใดๆ 

ก็ตาม ผู้ให้สิทธิตกลงลดค่าตอบแทนและค่าส่วนแบ่งรายได้ลง โดยคำนวณตามอัตราส่วนของจำนวนรถ 

ท่ีลดลง ทั้งนี้โดยให้ถือจากหลักฐานการปล่อยรถของเขตการเดินรถแต่ละเดือนเป็นเกณฑ์ในการกำหนด 

จำนวนรถท่ีลดลง

ข้อ ๔. ผู้รับสิทธิตกลงชำระเงินค่าตอบแทนละค่าส่วนแบ่งรายได้ตามข้อ ๒ เป็นรายเดือน 

ภายในวันที่ ๔ ของเดือนถัดไป ในกรณ ีวันท ี่ ๔ ของเดือนถัดไป ตรงกับวันหยุดราชการของผู้ให้สิทธิ 

ให้ผู้รับสิทธิชำระในวันแรกท่ีเปิดทำการของผู้ให้สิทธิ

การรับเงินค่าตอบแทนและค่าส่วนแบ่งรายได้ทุกครั้ง ผู้ให้สิทธิจะออกใบเสร็จรับเงิน

ให้ผู้รับสิทธิเป็นหลักฐาน

ข้อ ๔. ถ้าผู้รับสิทธิผิดนัดไม่ชำระค่าตอบแทนและค่าส่วนแบ่งรายได้ตามข้อ ๒ หรือชำระ 

ล่าข้า เกินกว่ากำหนดเวลา ผู้รับสิทธิต้องชำระดอกเบ้ียผิดนัดให้แก'ผู้ให้สิทธิในอัตราร้อยละ ๒ (สอง) ต่อเดือน 

ของ จำนวนเงินที่ค ้างชำระนั้น นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาชำระจนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ้นและกรณี 

เมือผู้ให้สิทธิมีหนังสือเตือนผู้รับสิทธิให้ชำระค่าตอบแทนที่ด้างชำระ ผู้รับสิทธิจะต้องชำระค่าตอบแทน 

ภายใน ๑๔ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ให้สิทธิ หากไม่ชำระภายในกำหนดเวลาดังกล่าว 

ผู้ให้สิทธิมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที และมีสิทธิริบเงินหลักประกันสัญญาไดิโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

ท้ังยังมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายกับค่าตอบแทนท่ีค้างชำระได้อีกด้วย

ถ้าผู้รับสิทธิประพฤติผิดสัญญาในข้อหนึ่งข้อใด เมื่อผู้ให้สิทธิได้เตือนเป็นหนังสือ 

ให้ผู้รับสิทธิดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๑๐ (สิบ) วัน นับแต่วันที'ได้รับหนังสือ หากผู้รับสิทธิไม่ปฏิบัติ 

ตาม หรือไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลา หรือกรณีที่ผู้รับสิทธิถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือตกเป็นบุคคล 

ล้มละลาย หรือถูกยึดทรัพย์โดยคำสั่งศาล ผู้ให้สิทธิมีส ิทธิบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิดำเนินการตาม 

ข้อ ๔ ให้ด้วย

ข้อ ๖. ถ้าผู้ให้สิทธิบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับสิทธิยอมให้ผู้ให้สิทธิดำเนินการ ดังนี้

๖.๑ ริบหลักประกันสัญญาตามข้อ ๗ ท้ังหมดหรือบางส่วนแล้วแต่ผู้ให้สิทธิจะเห็นสมควร 

๖.๒ เรียกค่าเสียหายอันพีงมีจากผู้รับสิทธิ

ข้อ ๗. ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับสิทธิได้นำหลักประกันเป็นหนังสือคํ้าประกันสัญญาของธนาคาร 

กสิกรไทย จำกัด (มหาซน) สาขาศรืวรา ทาวน์อินทาวน์ ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๓๒๗ ซอยลาดพร้าว ๙๔ (ป้ญจมิตร) 

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เลขท่ี ๑๐๐๐๔๘๑๔๗๖๒๘ ลงวันที' ๑๙ กุมภาพันธ์ 

๒๔๖๔ เป็นจำนวนร้อยละ ๔ ของค่าตอบแทนและค่าส่วนแบ่งรายได้ ตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้ 
เป็นเงิน ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ให้สิทธิเป็นหลักประกันการปฏิบัติ

ตามสัญญาน้ี
/หลัก
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หลักประกันดังกล่าวตามวรรคแรกมีอายุประกันจนกว่าผุ้รับสิทธิ จะพ้นจากภาระ 
ความรับผิดขอบตามสัญญานี้แล้ว โดยผู้รับสิทธิไม่มีสิทธิไต้รับดอกเบี้ยในหลักประกันที่ให้ไว้ ทั้งนี้ ผู้ให้สิทธิ 

จะคืนหลักประกันดังกล่าวให้แก่ผู้รับสิทธิภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที'ผู้รับสิทธิพันจากข้อผูกพัน 

ตามสัญญานี้แล้ว และจะต้องไม,ปรากฏว่าผู้รับสิทธิจะต้องรับผิดขอบในความเสียหายอย่างใด ๆ หากมีขึ้น 

หรือผู้รับสิทธิไต้ปฏิบัติผิดเง่ือนไขของสัญญาข้อใดข้อหน่ึงตามสัญญาน้ี

ผู้ให้สิทธ๋ึมีสิทธิบังคับเอาค่าตอบแทน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม หรือเงินอ่ืนใดที'ผู้รับสิทธิ 
จะต้องชำระแก'ผู้ให้สิทธิจากหลักประกับนี้ไต้ทันที เมือหนี้ถึงกำหนดชำระตามที'ระบุในสัญญานี้ หรือภายใน 

กำหนดเวลาท่ีให้สิทธิแจ้งให้ทราบ ในกรณีดังกล่าวผู้รับสิทธิต้องจัดหาหลักประกับเพิ่มเติมหรือนำหลักประกัน 

ฉบับใหม่มามอบให้ผู้ให้สิทธิ ให้ครบตามจำนวนหลักประกันเดิมภายใน ร)๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันท่ีผู้ให้สิทธิ 

บังคับเอาจากหลักประกัน

ข้อ ๘. ในระหว่างกำหนดเวลาตามสัญญานี้ ผู้รับสิทธิจะโอนสิทธิประโยฃนํตามสัญญานี้ 

ให้ผู้อื่นไมใต้ เว้นแต่จะไต้รับอนุญาตจากผู้ให้สิทธิเป็นหนังสือก่อน ทั้งนี้ความยินยอมดังกล่าวไม่เป็นเหตุ 

ให้ผู้รับสิทธิหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญาน้ีแต่อย่างใด

ข้อ ๙. ในกรณีที,มีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนด 

แห่งสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติการสัญญานี้ คู,สัญญาทั้งลองฝ่ายจะไต้ทำการปรึกษาหารือและตกลง 

ด้วยความเข้าใจอันดี แต่ถ้าคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันไต้ ให้นำเสนอข้อโต้แย้ง หรือข้อพิพาทนั้นต่อประธาน 

คณะกรรมการบริหารก ิจการองค ์การขนส่งมวลซนกรุงเทพเพ ื่อพ ิจารณาชี้ขาดภายใน ๗ (เจ็ด) วัน 

นับแต่วันท่ีท้ังสองฝ่ายไม่สามารถยุติข้อโต้แย้ง และให้ถือคำข้ีขาดดังกล่าวเป็นท่ีสุด

ข้อ ๑0. คู,สัญญาตกลงให้ถือเอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้เฉพาะส่วนที่ไม1ขัดหรือแย้ง 

กับข้อความในสัญญาเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ีด้วย ดังนี้

๑0.๑ ผนวก ๑ ระเบียบองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

ว่าด้วยการจัดหาผลประโยขน้ในทรัพย์สิบ 

ขององค์การขบส่งมวลซนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

ลงวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำนวน ๓ หน้า

๑๐.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดข้อมูลและแผนการใข้ข้อมูล 

จากระบบติดตามการปฏิน้ตการเดินรถ

ด้วยระบบ GPS จำนวน ๑๒ หน้า

๑๐.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งความประสงค์ต่อระยะเวลาสัญญา

ของ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาซน)
ลงวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓ หน้า

กรณีทีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกันเอง ผู้รับสิทธิจะต้องปฏิบัติตามคำ 

วินีจฉัยของผู้เห้สิทธิ ทังน โดยผู้รับสิทธิโม่มสิทธิเริยกรองค่าเสียหายหรือค่าเซจ่ายเด ๆ ทังสิบ



๔

สัญญานี้ทำขี้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ 

โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา 

ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

(บริษัท แพลน บี มืเดีย จำกัด (มหาซน)

โดย นายกิติภูมิ ภู่เปลี่ยน ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงซ่ือ :พยาน

(นายประเสริฐ ขุนเภา)
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ระเบียบองค์การขบล่งมวลขนกรุงเทพ 

ว่าด้วยการจัดหาประโยขนัในทรัพย์สิบขององค์การขนล่งมวลชนกรุงเทพ

พ.ศ.๒๔<๔๙

เพื่อให้การนำทรัพย์สิบขององค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพไปจัดหาประโยชน์และเพ่ิมพูนรายได้ 

มีการเป็ดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาโดยแพร่หลาย โปร่งใส และเป็นธรรม อาศัยอำนาจตามความ 

ในมาตรา ๖ มาตรา ๗ และ มาตรา ๒0 (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ 

พ.ศ.๒๕๑๙ โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ จึงให้วาง 

ระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เริยกว่า “ระเบียบองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ ว่าด้วยการจัดหาประโยขนํ 

ในทรัพย์สินขององค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ พ.ศ.๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ไข้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาระเบ ียบ มติ คำส่ัง หริอประกาศอื่นใดที่กำหนดไว ้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งคับ 

ระเบียบนี้ให้ใข้ระเบียบนี้แทน

ใบกรณีที่มีบีญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวคับระเบียบนี้หรือที่ระเบียบนี้มได้กำหนดไว้โดยแจ้งซัด 

ให้คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพเป็นผู้วินิจฉัยหรือพิจารณาสั่งการ

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“องค์การ” หมายความว่า องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

''หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราขโทรที่เริยกซื่อ 

อย ่างอ ื่นและม ีฐานะเป ็นกรม ราขการส ่วนภ ูม ิภาค ราชการส ่วนท ้องถ ิ่นและรัฐว ิสาหกิจท ี่ต ั้งข ึ้น 

โดยพระราซบัญญัติหรือพระราซกฤษฎีกา

“การจัดหาประโยขน์ในทรัพย์สิน” หมายความว่า การให้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินของ 

องค์การ โดยมีผลประโยชน์ตอบแทน เข่น การให้เข่าทรัพย์สิน การให้สิทธิใบการติดภาพโฆษณาภายในและ 

ภายนอกรทโดยสาร

“ทรัพย์สิน” หมายความว่า ท่ีดิน อาคาร สิงปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ ขององค์การ 

ขนส่งมวลซนกรุงเทพ รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สินนั้น

“ผลประโยขน์ตอบแทน” หมายความว่า เงินที่องค์การได้รับเป็นค่าตอบแทนจาก 

การให้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การ เข่น ค่าเข่า ค่าตอบแทนจากการให้สิทธิในการติดภาพโฆษณา 

ภายในและภายนอกรถโดยสาร

“ค่าเข่า” หมายความว่า เงินที่องค์การเรียกเก็บจากผู้เข่าเพื่อเป็นการตอบแทนที่ 

องค์การจัดให้เข่าทรัพย์สิน
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ข้อ ๕ ไห้มีคณะกรรมการคณะหนี่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินขององค์การ 

ขนส ่งมวลซนกร ุงเทพ” จำนวน ๕ คน ป ระกอบด ้วย  ผ ู้อ ำน วยการเป ็น ป ระธานก รรมการ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรกองค์การ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย 

เป ็นกรรมการ ผ ู้อำนวยการสำนักบ ัญช ีและกองท ุนกลาง เป ็นกรรมการและเลขาน ุการ โดยมี 

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินขององค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ มีหน้าที่พิจารณา 

เสนอความเห็นในการจัดหาประโยซนั ในทรัพย์สิน กำหนดอัตราการจัดหาประโยชน์ใบทรัพย์สินและ 

ผลประโยชน์ตอบแทนต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลขบกรุงเทพหรือผู้อำนวยการ 

แล้วแต่กรณี

การปรับเพิ่มหรือลดอัตราการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน และผลประโยชน์ตอบแทน 

ให้คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินขององค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการ 

องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ พิจารณาทุก ๓ ปี

ข้อ ๖ การจัดหาประโยซนัIบทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามเง่ือนไข ดังนี้

๖.๑ ระยะเวลาการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์ส ิน ไม่เกิน ๓ ปี และผลประโยชน์ 

ตอบแทนรวมตลอดอายุสัญญาจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน วงเงินไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,0๐๐ บาท ให้เป็น 

อำนาจของผู้อำนวยการ และรายงานให้คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนลงมวลซนกรุงเทพ ทราบ

๖.๒ ระยะเวลาการจัดหาประโยซน์ในทรัพย์สิน เกิน ๓ ปี หรือผลประโยชน์ตอบแทน 

เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

๖.๓ ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาตามข้อ ๖.๑ หรือข้อ ๖.๒ ให้เป็นอำนาจ 

พิจารณาของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การซนส่งมวลซนกรุงเทพ

๖.๔ การทำสัญญาให้เป็นไปดามที่องค์การกำหนด ถ้าจำเป็นต้องมีข้อความหรือ 

รายการแตกต่างไปจากตัวอย่างสัญญาที่กำหนด โดยมีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในตัวอย่างสัญญาและ 

ไม่ทำให้ทางราชการเสียเปรียบก็ให้กระทำได้

เว ้นแต ่คณะกรรมการบริหารก ิจการองค ์การขนส ่งมวลซนกร ุงเทพหรือ 

ผู้อำนวยการ เห็นว่าจะมีป้ญหาในทางเสียเปรียบหรือ ไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สำนักงาบ 

อัยการสูงสุดพิจารณาก่อน

๖.๕ การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินที่เป็นอำนาจพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร 

กิจการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ให้นำเข้าที่ประชุมของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายพิจารณาก่อน 

ข้อ ๗ การจัดหาประโยชนัไนทรัพย์สิน ให้กระทำโดยวิธีแข่งขันราคาและกำหนดเง่ือนไซ คังนี้ 

๗.๑ ผลประโยชน์ตอบแทนต้องไม่ตากว่าอัตราตามประกาศองค์การ 

๗.๒ หลักประกันซองต้องไม่ตากว่าร้อยละห้าของผลประโยชน์ตอบแทนตลอดอายุของ 

การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ตามข้อ ๗.๑

PLAN 8 MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
บรษัท นพลน บี มีเดึย จำก้& (นหา^น)
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๗.๓ ข้อสงวนสิทธิที่องค์การ1ทรง'ไว้1ชื่งสิทธิที่จะเลือกผู้เสนอผลประ'โย‘ชน์ตอบน'ทน 

รายหน็งรายใด ให้เป็นผู้ขนะการแข่ง1ข้นราคา โดยไม่จำเป็นต้องเลือกผู้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด 

หรือจะพิจารณายกเลิกการแข่งข้นราคาก็ได้ หากมีเหตุเช่ือได้ว่าการดำเนินการกระทำไปโดยไม่สุจริต ห ร ือ มี 

การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือมีผลประโย'ชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือมีผู้เสนอผลประโยชน์ 

ตอบแทนมาเพียงรายเดียว

๗.๔ เง่ือนไชอื่นๆ ตามที่องค์การเห็นสนควรเป็นกรณีไป ทั้งนี้ เพี่อให้เกิดประโยชน์ 

สูงสุดสำหรับองค์การ

ข้อ ๘ การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ในกรณีดังต่อไปน๋ีไม่ต้องกระทำโดยวิธีการแข่งข้นราคา

ก็ได้
๘.๑ การจัดหาประโยชน์ใบทรัพย์สิน เพ่ีอกิจการลาธารฤทู[โภค หรือระบบโครงสร้าง 

พื้นฐาน เข่น ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ถนน ทางเดิน ทางภาระจำยอม ‘าลๆ

๘.๒ การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ 

โรงเรียน วัด องค์การ สาธารณกุศลท่ีมิได้มุ่งแสวงหากำไร

ข้อ ๙ ผลประโยชน์ตอบแทนจากการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินตามข้อ ๘ ให้เรียกเก็บ 

ไม่น้อยกว่าอัตราตามประกาศขององค์การ ที่คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 

กำหนด

ข้อ ๑๐ สำหรับผู้ขอใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ที่มีใข่หน่วยงานของรัฐต้องมีหลักประกัน 

การปฏิบ้ตตามสัญญาจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลซบ 

กรุงเทพ หรือผู้อำนวยการกำหนดแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๑ บทเฉพาะกาล

การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังดำเนินการ 

ไม่แล้วเสร็จ ในระหว่างที่ระเบียบนึ๋ใข้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปตามระเบียใJ ข้อบังคับ และดำส่ังท่ีไข้'บังคับ 

อยู่เดิมจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ หรือจนกว่าจะสามารถดำเนินการตามระเบียบนึ๋ได้

ข้อ ๑๒ ให้ผู้อำนวยการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ 

ตามระเบียบนี้

สำนักกฎหมาย 

ฝ่ายบริหาร

ประกาศ ณ วันท่ี ๕ เดือน พฤศจิf เายน พ.ศ.๒๕๕๙

พลตำรวจเอก ๖o n

(เอก อังสนานนทํ)

ประซานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ

% PLAN ย MECI A PUBLI C COMPANY LIMITED

บรษัท น*!ลน ป็ m£tl จำกัft .'หาซน) ̂



Plan B Media Public Company Limited
1213/420 Soi LaiPhrao 94 (Panchomilra/Town in Town 3/3], Plubpia, Wongthonglang Bangkok 10310 Thailand 
Tel. (+ 66)2 530 8053-6 I Fax. (+66)2 530 8057 I E-mail: ๒ fo@p!anbmedia.co.m I Tax ID. 0107556๓050? 
www.planbmedia.co.th

รายละเอียดข้รมุลที่ขฝิใข้เพื่อพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรm iระจำทาง

1. ข้อมูลโครงสร้างพื่นฐานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
น  ข้อมูลสายรถประจำทางทั้งหมดในระบบ

1.1.1 เลขทะเบียนรถประจำทาง
1.1.2 เวลาทำการ!ดินรถ
1.1.3 เวลาปล่อยรถของแต่ละสาย
1.1.4 1เายรถประจำทางที่วิ่งผ่าน

1,2 ข้อมูล!!เายรถประจำทางทั้งหมดในระบบ
1.2.1 สายรถประจำทางที่วิ่งผ่าน

2. ข้อมูล ณ เวลาจริงของรถประจำทาง (ประมาณ 2,600 ดัน)
2.1 พิกัดของรถประจำทาง ท1 เวลาจริง (latitude, longitude)

2.1.1 ข้อมูลของพนักงานขับรถ
2.1.2 ระยะทางระหว่างรถกับ!!)ายรถประจำทาง
2.1.3 สถานะการให้บริการฃองรถ(เช่น รถวิ่งปกติ, รถเสีย, รถขาดการติดต่อ เป็นต้น)

2.2 ทิศทางการวิ่งของรถประจำทาง (เข้าเมืองง!รือออกนอกเมือง)
3. ข้อมูลสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถประจำทาง เช่น จำนวนผู้โดยสาร/วน
4. ทั้งนี้เพํ่อให้การรับ-ส่งข้อมูลเป็นไปอย่างราบรน จึงจำเป็นที่จะต้องมี server กลาง 1 เครื่องที่ขสมก. ชั่งสามารถ run 

webservice ใต ้เพื่อให้ข้อมูลกับ client ใต้ตลอด 24 ชั่วโมง โดย webservice ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
4.1 มี protocol ที่ใช้ไนการรับ-ส่ง ข้อมูลเป็น http หรือ https
4.2 มี response type เป็นประเภท appiication/json
4.3 มีการจัดการ http error code เช่น 200,204,401,403,404,500 และส่ง response เป็น json ท่ีแตกต่างกันตาม 

ประเภทของ http code
4.4 มีการ synchronize ข้อมูล อัพเดทกับทาง server เดิมของ ฃสมก ทุกๆ 15 วินาทีเป็นอย่างห้อยและรองรับ 

การเริยกใช้งานพร้อมกันไม่ห้อยกว่า 10,000 client
4.5 มีการ implement ระบบ security คามมาตรฐาน oauth2 เพื่อป็องกันไม่ให้ผู้อึ๋นมาขโมยข้อมูลหรือระงับการ 

ทำงานของ server โดยไม่ไต้รับอนุญาติจากทางบริษัทฯ ได้
4.6 request client จะระนุ "สายรถประจำทาง" เข้าบาใน http request ในรูปแนบ t.rl parameter หรือ http request

body ก็ไต้ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบ

http://www.planbmedia.co.th




ควาบ!ป็น บา'Vองบริษัท ^
_  , • ,  1 1  ”^ ''0 .̂ .'.

บริษัท แพล! 1 บ บ!คีบ จาทัด (บหา?j น) คา!0บ8รทจให้!เริการสอ!?!ษกทกายนอกกอย่อาศัยมากท่า 12 ปี โดยชจุดมุ่งหมายในการอำนวย เอ!ฟ*
โ 1 ^

สะดวกที่ให้กับทั้งทางแบรนด้และม่บริโกค ทั้งในด้านVองการสื่อสารและการเชื่อมต่อระหว่างกันในชีวิตประจำอัน ทั้งนในการออก!!บบสื่ )£เง_สะดวกที่ให้กับทั้งทางแบรนด้และบู้บรโภค ทั้งในด้านVองการสื่อสารและการเชื่อมต่อระหว่างกันในชีวิตประจำอัน ทั้งนในการออก!!บบสื่ )รแ4  

บริษัท นอกจากจะคำนึงประโยซนไซสอยในด้านVองการโฆษณาแลิอ ทางบริษัทยังคำนึงถึงอรรกประโยซนที่ประซาซนในระหว่างการเดินทางนอกิT 

กี่อยู่อาศัยอีกด้วย

5ร
น. P

นับจนกงปี 2561 บริษัท แพลน บ มีเดีย จำทัด (มหาซน)ได้มีการพัฒนาสื่อที่อำนวยความสะดอกให้กับประซาซนโดยไม่มีค่าใชีจ่ายมาแลอดังน

1. ปืายรายงานสภาพจราจรหนาด่านเก็บคำม่านทางพิเศษแห่งประเทศโกย (Gateway billboard -  EXAT)

2. ปืายรายงานสภาพจราจรหนาด่านเก็บค่าม่านทางพิเศษบริษัททางด่วนและรถไฟพัากรุงเทพ (Gateway billboard -  BEM)

4. เวปีไซด์บริการศันหาสายรถปรี ะจำทางกี่อยู่ใกสักี่สุดพรอบการประเปีนเวลากี่รถจะมากง (‘Citygilde’ website)

5. แอพพลิเคซันบริการด้นหาสายรถประจำทางที่อยู่ใกลที่สุดพรอมการประเมินเวลาที่รถจะบาถึง (‘citygo’ mobile application)

6. บริการโวไฟ 4G ฬรบนรกประจำทาง (On Wifi)

ว ว ว
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ภาพรอมโครงการ

เพ่ือประยุกต์ใซัเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์แก่ 
ประซาซน โดยUWUฐานการจากบริการเดิม 

ทกางบริษัทบีอยู่

การนำเสนอไ/อบลจากระบบติดตามการ 

ปฏิบัติการเดินรกด้วยระบบ GPS ในหลากหลาย 

รูปแบบ เพื่อให้เกิดปรชเยซนสูงสุดและพัฒนา 

คุณภาพซวิตVองประซาซนให้ได้มากที่สุด โดยไป 

สรางค่าใซ้จ่ายเพื่มเติมให้กับประซาซน

ท่ีมาและจุดประสงค์Vองโครงการ
เนื่องด้วยบัจจบัน บริษัท แพลน บี บีเดิย จำกัด (มหาซน) บีการให้บริการด้นหาสายรก ^ 

ประจำทางที่อยู่ใกลักสุดพรอบการประเบนเวลาที่รถจะมากงน่านทาง!อปไซตา!ละ ^

แอ'พพลิเคซั๋นบอกัอเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผูใซ้รกโดยสารอยู่แล้วเป็นจำนวนรถ 

550 คัน ดังนนการเซื่อมต่อVอมลจากระบบติดตามการปฏิบ ัต ิการเด ินรถด้วยระบบ 

GPS V9งVสบก. จึงสอดคล้องกับเปาหมายVองบริบัท ที่ด้องการVยายการบริการให้ 

ครอบคลุมรถโดยสารทงหมดในระบบ เพ่ือให้บริการประซาซนได้ดิยงไ/น

กั้งน โครงการบีจุดประสงเพื่อให้มู้ใซ้รกโดยสารสามารถวางแมนการเดินทางล่วงหนา 

ได้กั้งในเรองVองเล้นกางเดินรก, ระยะเวลาในการ!ดินกาง, และค่าโดยสาร และเดินทาง 

ในกรุงเทพและประเทศไทยได้อย่างบีประสิทธิกาพ

3 > ■ c C 3 3
!viO'V INO t X pE ft !!:: N c  f:



แผนการใซ้งานไ/อมูลจากร ะ บ บ ติดตามการช ฏ ิบ ัติการเ ด ิน รถ ด ้อ ย ร ะ บ บ  G P S

C

° ระบบการคนหาชายและสายรถเมล 

° ระบบการจดจำปืายและสายรถเมล์ที่ใช้บริการเป็นประจำ 

° ระบบแสดงเส้นทางการเดินรถ 

° ระบบแสดงชายรกเมล์ทอยู่ใกลักสุด 

° ระบบแสดงความหนาแม่นVองจราจรในเส์นกาง ณ เวลาจรง 

® ระบบแสดงอุบัติเหตุหรอสถานการณ์อุกเฉ ิน ที่เกิดพึ้บนทอง 

กนนหรอมผลต่อเส้นกางการเดินรถ ณ เวลาจริง 

® ระบบแสดงรถ ประจำทาง 3 คันแรกที่จะมาถึงปืายรถประจำ 

ทางพรอมประเขนระยะเวลาในการรอรกเมล์

3 ว ว a



แผนผังการรับส่งข้อมูล (1)
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'พ้อมูลท่ีต้องการจากVสมก.เพื่อพัฒนาร ะ บ บ การนาเสนอ (1)

1. จํอมูล!ครงสร้างพนฐานVององค,การVนส่งมวลซบกรุงเทพ (ไ/สบก.)

1.1 ไ/อบลสายรกประจำทางทังหมดในระบบ

1.1.1 1๓/ทะเบียนรกประจำทาง

1.1.2 เวลาทำการเตินรก

1.1.3 เวลาปล่อยรกVองแต่ละสาย

1.1.4 ขายรกประจำกางที่วงปาน

1.2 V 0มลขายรกประจำทางกงหมดในระบบ

1.2.1 สายรถประจำทางที่วงปาน

/f— า\CG!E3 rII
§
5“ฒire

o ร ป*'£ ะร o (ระ ผิ ?I Pi "■ 3L -ะ2 -5 ริIB

ร'

2.1.2 ระยะกางระหว่างรถทับขายรกประจำทาง

2.1.3 สถานะการ'ให้บริการ'Vองรถ

(เซ่น รถวี่งปกติ, รกเสีย, รกV Iดการติดต่อ เขนตัน) 

2.2 ทิศทางการอี่งVองรถประจำทาง (เไh iมองหรอออกนอกเมอง)



พ ัม ูล ท ี่ต ้อ ง ก า ร จ า ก V ส บ ก . เ พ ื่อ พ ัฒ น า ร ะ บ บ ก า ร น ำ เ ส น อ  ( 2 )

กังชเพอให้การรับ-ส่งจ้อมูลเป็นไม่อย่างราบรน จํงจำเป็นที่จะต้องมี server กลาง 1 เครื่องทจสมก. ชั่งสามารก run 

จ้อมูลกับ client ใต้ตลอด 24 ชั่ว!บง โดย webservice ต้องมีคณสมบัติ ดังต่อไปน

1. มี protocol ที่ใช้ในการรับ-ส่ง จ้อมูลเป็น http หรือ https

2. มี response type เป็นประเกท application/json

3. มีการจัดการ http error code เซ่น 200, 204, 4015 403, 404, 500 และส่ง response 

เป็น json ที่แตกต่างกันตาบประเภทVอง http code

4. มีการ synchronize จ้อมูล อัพเดทกับทาง server เดิมจอง จสบก ทุกๆ 15 ซนากัเป็นอย่าง 

นอย และรองรับการเรียกใช้งานพรอมกันไม่นอยกว่า 10,000 client

5. มีการ implement ระบบ security ตามมาตรฐาน oauth2 เพื่อของกันไม่ให้ผู้อื่นบาฬบย 

จ้อมูลหรือระงับการทำงานจอง server โดยไม่โดัรับอนญาติจากทางบรษัทฯ ไต้

6. request client จะระบุ "สายรกมร่ะจำกาง" เจ้าบาใน http request ในรูปแบบ uri 

parameter หรือ http request body ก็ไดัจนอยู่กับผู้ออกแบบ

3 3 C C



300,000 บาท 3,600,000 บาท

จำนวนเงิน (รายปี)

ค่าตอบแทนรวม 3 ปี 10,800,000 บาท

น ล ป ร ะ โ ย ซ น ต อ บ แ ท บ

300,000 บาท 3,600,000 บาท

3,852,000 บาท

3,852,000 บาท

300,000 บาท 3,600,000 บาท
a s

3,852,000 บาท

หสักประกน: แคชเชียร์เช็คมูลค่า 540,000 บาท (อัตรารอยละ 5 VQ0ค่าตอบแทนทงหมด) 

กำหนดยื่นราคา: 180วัน นบตั้งแต่วันที่เสนอราคา
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เรื่อง แจ้งความประสงค์ต่อระยะเวลาสัญญา

เรียน ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

อ้างถึง ส ัญญาให ้ส ิทธิเช ื่อมต ่อข ้อม ูลระบบติดตามการปฏิบ ัต ิการเด ินรถด ้วยระบบ GPS เลขที่ ช .88/2561 ลง 

ว'นท่ี 19 ธันวาคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางค่าตอบแทนและค่าส่วนแบ่งรายได้ จำนวน 1 ชุด

ตามที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตกลงให้สิทธิบริษัท แพลน บี มีเคีย จำกัด (มหาชน) 

(บริษัทฯ) เช ื่อมต ่อข ้อม ูลระบบต ิดตามการปฏ ิบ ัต ิการเด ินรถด ้วยระบบ GPS ของรถโดยสารจำนวน 2,600 คัน 

โดยบริษ ัทฯจะต้องทำการเชื่อมต่อข้อมูลระบบให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา 

และคำนวณค่าตอบแทนและค่าส่วนแบ่งรายได้ของการให้สิทธิฯตามสัญญามีกำหนด 3 ปี นับจากวันครบกำหนด 

ทำการเชื่อมต่อข้อมูลระบบ รายละเอียดปรากฏตามสัญญาที่อ้างถึง นัน

ขอเริยนว่า ระยะเวลาการคำนวณค่าตอบแทนและค่าส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาที่อ้างถึง จะครบ 

กำหนดในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แต่เนื่องจากในป็'จจุบันบริษัทฯได้รับสิทธิจากกรุงเทพมหานคร ในการใช้,ฟ้าย 

ประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,170 ฟ้าย พร้อมปรับปรุงดูแลบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำ 

ทางอัจฉริยะกลุ่ม D จำนวน 691 ห-ลัง (โครงการ Smart Bus SheLter) โดยชำระค่าตอบแทนให้กรุงเทพมหานคร 

โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์สำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานครที่ใช ้บริการรถ 

โดยสารประจำทางและศาลาที่พักผู้โดยสารอัจฉริยะ ในการการดำเนินการโครงการฯ บริษัทฯมีดวามจำเป็นต้องใช้ 

ข ้อม ูลระบบติดตามการปฏิบ ัต ิการเด ินรถด ้วยระบบ GPS เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ศาลาที่พ ักผู้โดยสารได้รับทราบ 

ข ้อม ูลรถโดยสาร ดังนั้น เพ ื่อให ้การดำเน ินการโครงการเป ็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ล[งชุดต่อ 

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่ใช ้บริการรถโดยสารประจำทางของ ขสมก.ในการเดินทางไปประกอบภารกิจ 

ประจำวัน และใช้ศาลาที่พ ักผู้โดยสารอัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร บริษัทฯจึงขอเสนอรายละเอียดในการต่อ 

สัญญาที่อ้างถึง ตังนี้

1. ขอให ้พ ิจารณาต ่อระยะเวลาส ัญญาท ี่อ ้างถ ึงต ่อไปอีก 1 คราว ม ีกำหนดระยะเวลา รป ี 

นับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์2565 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568

2. บริษัทฯขอเสนออัตราค่าตอบแทนในการต่อสัญญาแต่ละคราว รายละเอียดปรากฎตามตารางที่

ส่งมาด้วย และ/หรือให้ ขสมก.พิจาร-ฌาอัต-ราค่าตอบแทนตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ ขสมก.

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัทฯจึงแจ้งความประสงค์มายังท่าน เพื่อดำเนินการ และ/หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ 

ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อระยะเวลาสัญญาที่อ้างถึงออกไปตามความประสงค์ยองบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯใช้ข้อมูล 

ระบบติดตามการปฏิบ ัต ิการเด ินรถด้วยระบบ GPS ดำเนินงานตามโครงการ Smart Bus Shelter และเทือให้
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ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่ใช้บริการรถโดยสารของ ฃสมก. ได้รับประโยชน์สูงสุดและต่อเนื่องในการใช้ศาลาที่ 

พ ักผ ู้โคยสารอัจฉริยะ หวังเป ็นอย่างยิ่งว ่า คงจะได ้ร ับความกรุณาจากท ่านเป ็นอย ่างด ีเหม ือนเช ่นเคย และ 
.-รเรพ-อบพร-ะ-1ก ุ£พ ่1 นส่ 33H-ilml น.a พุ่ง-สูง-มว-ณ-la a o e d i__________________ ________________________

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

Licensed Rights Holder

บริษท แพลน บี มเดีย จำกัด (มหาชน)

ฝบร.
- พิจารณาดำเนินการ / ขอพบ 

หนวยงานพ่กของเรื่อง และ สบก. ด้วย

(นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล)
ผู้อำนวยการองต์การขบส่งมวลซบกรุงเทพ
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PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 
บรษัห แพถบ บ มิเรย จำท& (มหาขบ)



ส่งทีส่งมาต้'วย
ดารางค่าตอบแหนและด่าส่วนแบ่งราย'ใ,๑

♦
ป ีท ี ค่าตอบแหน (ต่อเดือน) ด่าตอบแหน (ต่อปี) ค ่าส ่วนแบ ่งรายใต ้(ต ่อเด ือน) ค ่าส ่วนแบ ่งรายใต ้(ต ่อป ี)

1 321,000.00 3,852,000.00 53,500.00 642,000.00
2 321,000.00 3,852,000.00 53,500.00 642,000.00
3 321,000.00 3,852,000.00 53,500.00 642,000.00

----------------------------------------------------11TJJ.5-yu0-00 1,926,666.00

สรุป}J ลด่าทีองค'การขนส่งมวลชนกรุงเทพจะไต้?'บจากบ?รทฯ

1. ค่าตอบแทน รวมตลอดอายุสัญญาเปีนเฐนจำนวน 11,556,000 บาท (รวมภารบุลค่าเร่ม)
2. ค่าส่วนแบ่งรายได*' รวมตลอดอายุสัญญาเรนเรนจำนวน 1,926,000 บาท (รวมภารljลค่าเร่ม)
รวมค่าดอบแทนทีงหมด 13,482,000 บาท (สิบสามลฯนสืแสนแปดหทีนสองฟันบาทถ้วน) *

*
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