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เรื่อง ส่งสำนาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการดูแล และเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกซนร่วมบริการ
เรียน รอง ผอก.ฝบร.,รอง ผอก.ฝรอ.,รอง ผอก.ฝรร.,ซ.ผอก.ฝบร.,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.ขดร.๒,ขดร.๘, ห.บป.
ด้วยกลุ่มงาบนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการดูแล และเยีย วยา
ผู้ป ระกอบการเดิน รถเอกซนร่วมบริก าร สาย ๙๒ เลขที่ ร.๑๔/๒๔๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๖๔ กับบริษัท
ซัคเซส บัส เซอร์วิส จำกัด ตามที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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Bangkok Mass Transit Authority
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นับทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการดูแล และเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกขนร่วมบริการ
บันทึกข้อตกลงเลขที่ ...นร.ร/๒&?.๔...........
บัน ทึก ข้อ ตกลงนี้ท าที่ องค์ก ารขนส่ง มวลขนกรุง เทพ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒ นธรรม
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อ วัน ที่..๒๔.พฉษภาคมุ...๒^๔... ระหว่าง องค์การขนส่ง
มวลซนกรุง เทพ โดย นายสุร ะชัย เอี่ย มวซิร สกุล ผู้อ ำนวยการองค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุง เทพ
ตามคำสั่งองค์ก ารที่ ๒๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ จะเรีย กว่า
“ผู้ให้สัญญา” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท ขัคเซส บัส เซอร์วิส จำกัด โดย นางสาวสุบันทา สงวนศฤงคาร กรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ซึ่งจดทะเบียน
นิติบุคคล ณ กรมพัฒ นาธุร กิจ การค้า กระทรวงพาณิซ ยี ทะเบีย นนิต ิบ ุค คลเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๗๐๐๐๕๖๘
หนัง สือ รับ รองบริษ ัท เลขที่ ๑๐๐๑๑๒ ๒ ๐๐๑๓๙๓๑ ลงวัน ที่ ๒๘ ตุล าคม ๒๕๖๓ สำนัก งานตั้ง อยู่
เลขที่ ๖๔ ซอยบรมราขซนบี ๖ ถนนบรมราซขนบี แขวงบางบ0าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครต่อไปใน
บันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวับที่ ๑๐ มีน าคม ๒๕๖๓ มีม ติเห็น ขอบมาตรการดูแ ลและเยีย วยา
ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อ มจึงให้
ทุก หน่วยงานกำหนดมาตรการช่วยเหลือ อื่น ๆ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ห น่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการต่อไป ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
มติค ณะกรรมการบริห ารกิจ การองค์ก ารขนส่ง มวลขนกรุง เทพ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ อนุมัติมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกซนร่วมบริการโดยให้จัดเก็บ
ค่าตอบแทนร้อ ยละ ๒๕ ออกไปอีก ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
โดยผู้ประกอบการที่จะได้รับสิทธิให้ขยายมาตรการ ดูแลและเยียวยา ดังกล่าวจะต้องไม่มีหนี้สินค้างขำระในช่วงที่
ได้ร ับ มาตรการดูแ ลและเยีย วยาครั้ง ที่ผ ่า นมาตั้ง แต่เตือ นเมษายน ๒๕๖๓ ถึงเดือ นกัน ยายน ๒๕๖๓ และ
ผู้ประกอบการจะต้องรักษาระดับคุณภาพการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประซาซนผู้ใข้บริการ
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. คู่ส ัญ ญ าตกลงเรีย กสัญ ญ าให้ป ระกอบการเดิน รถโดยสารประจำทางธรรมดา
สายที่ ๙๒ เลขที่ ร.๕๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ มิถุน ายน ๒๕๖๓ และบัน ทึก ข้อตกลงที่เกี่ยวเนื่องทุก ฉบับ ว่า
“สัญญาหลัก”
ข้อ ๒. ผู้ให้สัญญาตกลงให้ผู้รับสัญญาขำระค่าตอบแทบให้แก่ผู้ให้สัญญาตามมติคณะกรรมการ
บริหารกิจการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ค่าตอบแทน
คันละ ๙.๕๐ บาท (เก้า บาทห้า สิบ สตางค์) ต่อวับ ไม่ร วมภาษีม ูล ค่าเพิ่ม ซึ่งเท่ากับ ในอัต รา ร้อ ยละ ๒๕

๒

ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “สัญ ญาหลัก ” ข้อความอื่น ๆ นอกจากที่กล่าวมาใน
บันทึกข้อตกลงนี้ให้ถือตามสัญญาหลักทุกประการ
บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาใต้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละฉบับ
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(นายสุระชย เอี่ยม'วซิรสกุล)
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(บริษัท ซัคเซส บัส เซอร์วิส จำกัด ’ I* ( พ ด ู I
โดย นางสาวสุนันทา สงวนศฤงคาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
q " น ้^
ลงซื่อ........................................พยาน
(นาย;มานิตย์ รื่นภาคจิตร์)
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(นายประ เ-ส์ Jฐ ขุน เภา)

