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00คการบบส่0นวลชนกรุเว๓ พ

หน่วยงาบ กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย โทร. o  ๒๒๔๕ ๔๙๖๔
ท่ี สกม.(กนก.) พ /0 / ๒๔๖๔ วันท่ี 3 มิถุนายน ๒๔๖๔
เร่ือง 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 และเยียวยา 
ผู้ประกอบการเดินรถเอกซนร่วมบริการ สาย ๙๒ เลขท่ี ร.๑๔/๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๖๔ กับบริษัท 
ซัคเซส บัส เซอร์วิส จำกัด ตามที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(' „ สด)
ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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Bangkok Mass Transit Authority
ส ำน ักงาน ให ญ ่ เลขท ี่ ๑ ๓ ๑  ถนนวัฒ นธรรม เข ต ห ้วยข วาง กทม. ๑ 0 ๓ ๑ 0  
โทร. 0-๒๒๔๖-0๓๓๙, 0-๒๒๔๖-0๗๔©-๔, 0-๒๒๔๖-0๗๔0-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒©๘๙

นับทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการดูแล และเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกขนร่วมบริการ

บันทึกข้อตกลงเลขท่ี ...นร.ร/๒&?.๔...........

บ ัน ท ึก ข ้อ ต กล งน ี้ท าท ี่ อ งค ์ก ารขน ส ่งม วลข น ก ร ุง เท พ  เลขท ี่ ๑๓๑ ถนนว ัฒ นธรรม 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่..๒๔.พฉษภาคมุ...๒^๔... ระหว่าง องค์การขนส่ง 
มวลซนกร ุงเทพ โดย น ายส ุระช ัย  เอ ี่ยมวซ ิรสก ุล ผ ู้อ ำน วยก ารองค ์ก ารขน ส ่งม วลซ น ก ร ุง เท พ  
ตามคำสั่งองค์การที่ ๒๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ จะเรียกว่า 
“ผู้ให้สัญญา” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท ขัคเซส บัส เซอร์วิส จำกัด โดย นางสาวสุบันทา สงวนศฤงคาร กรรมการ 
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ซึ่งจดทะเบียน 
นิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิซยี ทะเบียนนิติบ ุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๗๐๐๐๕๖๘ 
หนังส ือรับรองบริษ ัทเลขที่ ๑๐๐๑ ๑๒ ๒ ๐๐๑๓ ๙๓ ๑ ลงวันที่ ๒๘ ต ุลาคม ๒๕๖๓ สำน ักงานตั้งอยู่ 
เลขที่ ๖๔ ซอยบรมราขซนบี ๖ ถนนบรมราซขนบี แขวงบางบ0าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครต่อไปใน 
บันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวับที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ มีมติเห ็นขอบมาตรการดูแลและเยียวยา 
ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมจึงให้ 
ทุกหน่วยงานกำหนดมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ดำเนินการต่อไป ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

มติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ อนุมัติมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกซนร่วมบริการโดยให้จัดเก็บ 
ค่าตอบแทนร้อยละ ๒๕ ออกไปอีก ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
โดยผู้ประกอบการที่จะได้รับสิทธิให้ขยายมาตรการ ดูแลและเยียวยา ดังกล่าวจะต้องไม่มีหน้ีสินค้างขำระในช่วงท่ี 
ได้ร ับมาตรการดูแลและเยียวยาครั้งท ี่ผ ่านมาตั้งแต่เต ือนเมษายน ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ และ 
ผู้ประกอบการจะต้องรักษาระดับคุณภาพการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประซาซนผู้ใข้บริการ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ค ู่ส ัญ ญ าตกลงเร ียกส ัญ ญ าให ้ป ระกอบ การเด ิน รถโดยส ารป ระจำท างธรรม ดา 

สายที่ ๙๒ เลขที่ ร.๕๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ และบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวเนื่องทุกฉบับว่า 
“สัญญาหลัก”

ข้อ ๒. ผู้ให้สัญญาตกลงให้ผู้รับสัญญาขำระค่าตอบแทบให้แก่ผู้ให้สัญญาตามมติคณะกรรมการ
บริหารกิจการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ค่าตอบแทน 
คันละ ๙.๕๐ บาท (เก้าบาทห้าสิบสตางค์) ต่อวับ ไม่รวมภาษีม ูลค่าเพิ่ม ซึ่งเท่ากับในอัตรา ร้อยละ ๒๕



๒

ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “สัญญาหลัก” ข้อความอื่น  ๆ นอกจากที่กล่าวมาใน 
บันทึกข้อตกลงน้ีให้ถือตามสัญญาหลักทุกประการ

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาใต้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือซ่ือพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ 
ฝ่ายละฉบับ

ลงซื่อ.... 4 ......... ผู้ให้สัญญา
(นายสุระชย เอ่ียม'วซิรสกุล)

J D k  ceL  ~ริลงขอ.....ว ิ& . ร ^ ^ : ......... ผู้ร้บสัญญา
(บริษัท ซัคเซส บัส เซอร์วิส จำกัด ’ I* ( พ ด ู I 

โดย นางสาวสุนันทา สงวนศฤงคาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
q " น ้^

ลงซ่ือ........................................พยาน
(นาย;มานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

, o Kลงซือ..........พน้โ!....................พยาน
(นายประ เ-ส์ Jฐ ขุนเภา)


