
บันทึกข้อความ
BMT7V

ฮอคการบนสอบวลฃษกรอ!ทพ

หน่วยงาน กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย โทร. ๐ ๒๒๔๕ ๔๙๖๔

ที่ ฝึกม.(กนก.) ......./ ๒๔๖๔ วันท่ี ____มิถุนายน ๒๔๖๔

เรื่อง ส่งสำนาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการดูแล และเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกซนร่วมบริการ

เรียน รอง ผอก.ฝบร.,รอง ผอก.ฝรอ.,รอง ผอก.ฝรร.,ซ.ผอก.ฝบร.,ซ.ผอก.ฝรอ.๑,ซ.ผอก.ฝรอ.๒ 1ซ.ผอก.ฝรร. 

ผอ.สปร.๑,สตง.,ผอ.สบก.,ผอ.สตส.,ผอ.สผง.,ผอ.สผอ.,ผอ.สบส.,ผอ,สบด., ผอ.ขดร. ๘, ห.บป.

ด้วยกลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการดูแล และเยียวยา 

ผู้ประกอบการเดินรถเอกซนร่วมบริการสายที่ ๑๘๒ เลขท่ี ร.๑๖/๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๖๔ กับบริษัท 

กระแสร์เงินยานยนต์ จำกัด ตามที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.



ออฺค์การนนส่วมวลนนกรอเก l/v
Bangkok Mass Transit AuthorityBMTA สำนักงานใหญ่ เลข ที่ ๑๓© ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑0

£พโ๓รนบส่0บวลพชทรุ01กพ โทร. ๐-๒๒๔๖-๐๓๓๙, ๐-๒๒๔๖-๐๗๔๑-๔, ๐-๒๒๔๖-๐๗๔๐-๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๗-๒๑๘๙

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการดูแล และเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกชนร่วมบริการ

บันทึกข้อตกลงเลขที่ ........

บ ัน ท ึก ข ้อตกลงน ี้ท าท ี่ องค ์การขนส ่งมวลซนกร ุงเทพ  เลขท ี่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม 

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่ อวันที่ ..๒^. . ! โ ! ร ะ ห ว ่ า ง  องค์การขนส่ง 
มวลซนกร ุงเทพ  โดย น ายส ุระข ัย  เอ ี่ยมวข ิรสก ุล  ผ ู้อ าน วยการองค ์การขน ส ่งมวลขน กร ุงเทพ  

ตามคำส่ังองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพที่ ๒๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๔๖๓ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ 

จะเรียกว่า “ ผู้ให้สัญญา” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท กระแสร์เงินยานยนต์ จำกัด โดย นายกัมปนาท กระแสร์ซล 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด 
สมุทรปราการ ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิซย์ ทะเบียนบริษัทเลขที่ 

๐๑๐๔๕๔๘๐๓๐๐๔๒ หนังสือรับรองบริษัทเลขที่ สป.๐๓๑๐๐๙ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๔๖๓ สำนักงาน 
แห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖ หมู่บ้านฉัตรแก้ว ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปี กรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงต่อไปในบันทึกข้อตกลงน้ีเรียกว่า “ ผู้รับสัญญา” อีกฝ่ายหน่ึง
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๔๖๓ มีมติเห็นขอบมาตรการดูแลและเยียวยา 

ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเซื้อไวรัสโคโรบา (C0VI□-๑๙) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมจึงให้ 

ทุกหน่วยงานกำหนดมาตรการซ่วยเหลืออื่นๆ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้หน่วยงาบที่เกี่ยวข้อง 

ดำเนินการต่อไป ตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
มติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ ครั้งที่ ๑๐/๒๔๖๓ เมื่อวันที่ 

๓๑ สิงหาคม ๒๔๖๓ อนุมัติมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกซนร่วมบริการโดยให้จัดเก็บ 

ค่าตอบแทนร้อยละ ๒๔ ออกไปอีก ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๖๓ 

โดยผู้ประกอบการที่จะได้รับสิทธิให้ขยายมาตรการ ดูแลและเยียวยา ดังกล่าวจะต้องไม่มีหน้ีสินค้างขำระในซ่วงท่ี 
ได้รับมาตรการดูแลและเยียวยาครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่เตือนเมษายน ๒๔๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๔๖๓ และ 

ผู้ประกอบการจะต้องรักษาระดับคุณภาพการให้บริการเพ่ือประโยซน์สูงสุดของประซาขนผู้ใข้บริการ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ค ู่ส ัญ ญ าตกลงเร ียกส ัญ ญ าให ้ประกอบการเด ินรถโดยสารประจำทางธรรมดา 

สายที่ ๑๘๒ เลขที่ ร.๗๙/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๔๖๓ และบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวเนื่องทุกฉบับว่า 

“ สัญญาหลัก”
ข้อ ๒. ผู้ให้สัญญาตกลงให้ผู้รับสัญญาขำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ให้สัญญาตามมติคณะกรรมการ 

บริหารกิจการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ครั้งที่ ๑๐/๒๔๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๔๖๓ ค่าตอบแทน 

ค้นละ ๙.๔๐ บาท (เก้าบาทห้าสิบสตางค์) ต่อวัน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเท่ากับในอัตรา ร้อยละ ๒๔ ต่อค้น



๒

ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนี่งของ “สัญญาหลัก” ข้อความอื่น  ๆนอกจากที่กล่าวมาใน 

บันทึกข้อตกลงนี้ให้ถือตามสัญญาหลักทุกประการ

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ 

โดยตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ 

ฝ่ายละฉบับ

ลงซ่ือ A' ^ .............. ผูให้สัญญา
(นายสุระซัย์ เอ่ียม'วซิรสกุล)

ลงซื่อ . บ ั ^ ! โ ! . . . . ^ ..ผู้ 'รับสัญญา
(บริษัท กระแสร์เงินยาบยนต์ จำกัด 

โดย นายกัมปนาท กระแสร์ชล กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู£พุ้|

ลงซื่อ.........T .....พยาน % « ^ ๙ ^
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

ลงซื่อ.... .ว้.บัป.....................พยาน

(นกยประเส?ฐ ฃุนเภก)


