BA/ITA

บันทึกข้อความ

อ0ค์ทารบนส่0บวลนunsDinw

หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๔๙๖๕, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗
ที่ สกม. (กนก.) oojyf') / ๒๕๖๔
วันที่
มกราคม ๒๕๖๔
เรื่อง

ส่งสำเนาแพร่บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกสัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง
ปรับอากาศ สายที่ ๕๔๕

เรียน

รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑ ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ข.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑
สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สบจ. ผอ.ขดร.๗ ห.บป.

ด้วย กลุ่ม งานนิต ิก รรม สำนัก กฎหมาย ได้จ ัด ทำบัน ทึก ข้อ ตกลงว่า ด้ว ยการยกเลิก สัญ ญาให้
ป ระก อบ ก ารเดิน รถโดยส ารป ระจำท างป รับ อ าก าศ สายที่ ๕๔๕ ตาม ส ัญ ญ าเลขท ี่ ร.๑/๒ ๕ ๖๔
ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ กับ บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด รายละเอีย ดปรากฏตามสำเนาสัญ ญาที่แ นบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.

ต้นฉบับ
ออุค';การขนส่อมวลบ น ท ร อ เกพ
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อ0ค์การบนส่0ชวสนบกรุ0 เทพ

Bangkok Mass Transit Authority
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บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกสัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง
ปรับอากาศ สาย ๕๔๕
บันทึกข้อตกลงเลขที่

........

บัน ทึก ข้อ ตกลงฉบับ นี้ท ำขึ้น ณ องค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุง เทพ สำนัก งานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อ วัน ที่....?.!ร..WM/1 ฒ . . ........................
ระหว่า ง องค์ก ารขน ส ่ง มวลขน กรุง เท พ โดย น ายส ุร ะข ัย เอี่ย มวขิร ส กุล ผ ู้อ ำน วยก ารอ งค ์ก าร
ข น ส ่ง ม วล ซ น ก รุง เท พ ต าม ค าส ั่ง อ งค ์ก าร ซ น ส ่ง ม ว ล ซ น ก ร ุง เท พ ท ี่ ๒ ๒ ๓/๒ ๕ ๖๓ ลงวัน ที่
๓๑ มนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปใบบันทึกข้อตกลงนี้นี้เรียกว่า "ผู้ให้สัญญา" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สมารีทบัส จำกัด
“ผู้รับโอนสัญญา” ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร ซึ่งจดทะเบียนเบีน
นิต ิบ ุค คล ณ กรมพัฒ นาธุร กิจ การค้า กระทรวงพาณิฃ ย์ ทะเบีย นนิต ิบ ุค คลเลขที่ ๐๑๑๕๕๖๑๐๓๐๘๘๓
ตามหนังสือรับรองฉบับที่ £๑๐๐๙๑๒๒๐๒๑๐๓๕๒ ลงวันที่ ๙ พฤศจิก ายน ๒๕๖๓ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
๔๐ อาคารลายูน ิค ขั้น ๒ ถนนเทศบาลรัง สรรค์เ หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจ ัก ร กรุง เทพมหานคร
โดย นางพินิจนันท์ ตรีระพงศ์ ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไป
ในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า "ผู้รับสัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง
กรมการขนส่งทางบกกลางมีห นังสือที่ คค ๐๔๒๒.๓/๓๒๕ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง
ให้ยกเลิกประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใข้ในการขนส่งผู้โดยสารเส้นทาง หมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง ในเส้นทางสาย ๕๔๕ ในจำนวน ๑๑ เส้นทาง และออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ประจำทางด้วยรถที่ใข้ในการขนส่งผู้โดยสารมีสิทธิประกอบการซนส่งประจำทางในเส้นทางหมวด ๑ สายที่ ๒-๒๖
ท่าเรือ นนทบุรี-พัฒนาการ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. คู่สัญ ญาตกลงเรียกสัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย ๕๔๕
ตามสัญญาเลขที่ ร.๘๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิก ายน ๒๕๕๔ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการโอนสิทธิการเดินรถ
และเปลี่ยนตัวคู่สัญญา ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ และบันทึกข้อตกลง
ที่เกี่ยวเนื่องทุกฉบับว่า “สัญญาหลัก”
ข้อ ๒. ผู้ให้ส ัญ ญาและผู้รับ สัญ ญาตกลงยกเลิก สัญ ญาหลัก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน
๒๕๖๓ เป็นต้นไป
/ข้อ ๓........
% __

ข้อ ๓. บัน ทึก ข้อ ตกลงนี้เป็น ส่ว นหนึ่ง ของสัญ ญาหลัก ข้อ ความอื่น ๆ นอกจากที่ก ล่า วมา
ในบันทึกข้อตกลงนี้Iห้ถือตามสัญญาหลักทุกประการ
บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญ ญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็น สำคัญ ต่อ หน้าพยานและคู่ส ัญ ญาต่างยึด ถือ ไว้
ฝ่ายละฉบับ

(บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด
โดย นางพินิจนันทํ ตรีระพงศ์ ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
ลงซื่อ

.พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)
.พยาน
(นายประเสริฐ ฃุนเภา)

