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เรื่อง ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมต่อท้ายหนังสือรับมอบเครื่อง EDC
เรียน
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ตามที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้จ ัด ทำบัน ทึก เพิ่ม เติม ต่อ ท้ายหนังสือ รับ มอบเครื่อ ง EDC
สำหรับโครงการเครื่อง EDC เพื่อรองรับการใซ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
สำหรับกลุ่ม ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนไดิในปี ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๑)
ฉบับลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ กับองค์การซนส่งมวลซนกรุงเทพ บันทึกฉบับนี้ให้มีผลใข้บังคับนับตั้งแต่
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนาบันทึกต่อท้ายสัญญาที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

<ะ
(นายวิบูลย์ ไทยสวสดี้)
ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.

นันทึกเพิมเติมต่'อท้ายหนังสิ'ฮรับม'อบเครื'อง EDC สำหรับโครงการเครื'อง EDC เพีอรองรับการ่ใช้'บดรสรัสติการ
แห่งรุ้ฐเพิ่มเติมภายใ,ติโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สำหรับกลุ่มผู้พิการ ผู้สูง'อายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที'ไม่สามารถ
เดินทางมาลงทะเบียนได้ไนปี 2560 (ฉบบทึ 1)
บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เมื่อวันที.่ .......... .......................................................................
โดย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร โดย นายสุระชัย เอี่ยมวซิรสกุล ผู้'อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน/ผู้รับ
มอบอำนาจตามหนังสือคำลังแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่ 223/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่ง
ต่อไปในบันทึกฉบับนี้จะเรียกว่า “ขสมก.
โดยที่ (ก) ขสมก.ได้มีการลงนามหนังสือรับมอบเครื่อง EDC สำหรับโครงการเครื่อง EDC เพื่อรองรับการใช้บัตร
สวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน สำหรับกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่1ไม่สามารถ
เดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งต่อไปในบันทึกฉบับนี้จะเรียกว่า “หนังสิอรับมอบ
เครือง EDC” ไว้ให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในบันทึกฉบับนี้จะเรียกว่า “ธนาคาร" และ
(ข) ธนาคารได้ม ีก ารพัฒ นาซอฟท์แ วร์เครื่อ ง EDC สำหรับ ขสมก. ให้ส ามารถรับ ชำระค่า โดยสารด้ว ยบัต ร
สวัสดิการแห่งรัฐที่เครื่อง EDC แบบ Offline Mode ได้ จากเดิมที่รับชำระค่าโดยสารได้เฉพาะแบบ Online Mode เท่านั้น เพื่อ
เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่อง EDC ให้สามารถรับชำระโดยสารได้ตามปกติ ในกรณีที่ลัญ ญาณ SIM ไม่เสถียร หรือ
กรณีอื่นใดที่เครื่อง EDC ไม่สามารถรับชำระแบบ Online Mode ได้
ธนาคารจึงขอให้ขสมก. จัดทำบันทึกเพิ่มเติมสำหรับหนังสือรับมอบเครื่อง EDC และขสมก. ตกลงทำบันทึกเพิ่มเติม
ให้แก่ธนาคาร ตามรายละเอียดต่อไปนี้
ข้อ 1. หากมีได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในบันทึกฉบับนี้ ให้คำหรือข้อความใดๆ ตามบันทึกฉบับนี้ที่กำหนดความหมาย
ไว้แ ล้ว ตามหนังสือ รับ มอบ เครื่อง EDO ให้ม ีค วามหมาย เช่น เดีย วกับ ที่ระบุไว้ในหนัง สือ รับ มอบ เครื่อง EDC เมื่อใช้คำหรือ
ข้อความดังกล่าวในบันทึกฉบับนี้
ข้อ 2. ฃสมก. ตกลงเพิ่มเติมข้อตกลงสำหรับหนังสือรับมอบเครื่อง EDC ในกรณีการรับชำระแบบ Offline Mode ของ
ของเครื่อง EDC ดังนี้
2.1 กรณีที่ระบบรับชำระแบบ Online Mode ของธนาคารขัดข้องเนื่องจากกรณีที่ล้ญญาณ SIM ไม่เสถียร หรือ
กรณีอื่นใดที่เครื่อง EDC ไม่สามารถรับชำระแบบ Online Mode ได้ ฃสมก. จะให้บริการรับชำระค่าโดยสารที่เครื่อง EDC
ต่อไปตามปกติ
2.2 กรณีตามข้อ 2.1 เมื่อระบบรับชำระแบบ Online Mode ของเครื่อง EDC กลับมาทำงานปกติแล้ว ธนาคาร
จะนำส่งค่าโดยสารจากการดัดสิทธิค่าโดยสารของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงระยะเวลารับ ชำระแบบ Offline Mode สำหรับ
บัตรสวัสดีการแห่งรัฐเฉพาะที่มีสิทธิในบัตรคงเหลือเพียงพอในการดัดชำระดังกล่าว ให้แก่ ฃสมก.ต่อไป แต่กรณีที่สิทธิในบัตร
สวัสดีการแห่งรัฐคงเหลือไม่เพียงพอในการตัดชำระค่าโดยสาร ฃสมก. ตกลงและรับทราบว่า ขสมก. จะไม่ได้รับค่าโดยสารจาก
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บัต รสวัส ดิก ารดัง กล่า ว โดยฃสมก.ตกลงจะไม่เ รีย กร้อ งค่า โดยสารดัง กล่า ว และ/หรือ ค่า เสีย หายใดๆ กับ ธนาคารอัน
เนื่องมาจากเหตุดังกล่าว
ข้อ 4. นอกจากข้อความที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมในบันทึกฉบับนี้แล้ว ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือรับมอบ
เครื่อง EDC มีผลใข้บ ังคับ ได้ต่อไปทุกประการ และตกลงยินยอมให้ถือว่าบันทึกฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือรับมอบเครื่อง
EDC ด้วย หากมีข้อความใดในบันทึกฉบับ นี้ฃัดหรือแย้งกับ ข้อความในหนังสือรับ มอบเครื่อง EDC แล้ว ให้ข้อความในบันทึก
ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
ฃสมก. ได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้งหมดโดยละเอียดแล้ว เห็น ว่าเป็นไปตามความประสงค์จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตราสำคัญ (หากมี) ไว้เป็นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น
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