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หนว่ยงาน กลุ่มงานนิติกรรม สำนกักฎหมาย โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕ 1 ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗ 
ท่ี สกม. (กนก.) O o t a  / ๒๕๖๕ วันท่ี มกราคม ๒๕๖๔
เรือ่ง สง่สำเนาบนัทกึขอ้ตกลงว่าดว้ยการ ยกเลกิสญัญาใหป้ระกอบการเดินรถโดยสาร 

ประจำทางธรรมดาสาย ๒๗,๕๘

เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑,ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ข.ผอก.ฝรร. ผล.สปร.๑ 
สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สจท. ผอ.สบจ. ผอ.ซดร.๒ ห.บป.

ดว้ย กลุม่งานนติกิรรม สำนกักฎหมาย ไดจ้ดัทำบนัทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยการ ยกเลกิสญัญา 
ใหป้ระกอบการเดนิรถโดยสารประจำทางธรรมดาสาย ๒๗1๕๘ ตามสญัญาเลขที ่ ร.๒/๒๕๖๔ ลงวันที ่
๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ กับ บริษัท สมาร์ทบัส จำกดั รายละเอยีดปรากฏตามสำเนาสญัญาทีแ่บบมานี้

จงึเรียนมาเพือ่โปรดทราบและดำเนนิการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งตอ่โป

ปฏบิติัการแทน ผอ.สกม.
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ออฺคการบนส่อนวลบนกรุอเก I/V 
Bangkok Mass Transit Authority
ส ำน ักงาน ให ญ ่ เล ข ท่ี ๑๓© ถนนวัฒ นธรรม เข ต ห ้วยข วาง กหฆ. ๑ 0 ๓ ๑ 0  
โทร. 0-๒๒๔๖-0๓๓๙, 0-๒๒๔๖-0๗๔©-๔, 0-๒๒๔๖-0๗๕0-๒ โทรสาร O'๒๒๔๗-๒®๘๙

จร

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการ ยกเลิกสัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสาร 
ประจำทางธรรมดาสาย ๒๗,๕๘

บันทึกข้อตกลงเลขท่ี .1.*๒./.๒?.๖.̂

บันทึกข้อตกลงฉบับน้ีทำข้ึน ณ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักงาบใหญ่ ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เม ือ่วบั 'ท ี.่...ร)ค ..ม .โ!?..ๆ .?!....................
ระหว่าง องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ โดย นายสรุะชยั เอีย่มวชริสกลุ ผูอ้ำนวยการขนสง่มวลขบกรงุเทพ 
ตามคำส่ังองค์การท่ี เอเอ๓/๒๕๖๓ ลงวับท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ซ่ึงต่อไปในบันทึกข้อตกลงน้ีเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” 
ฝ่ายหน่ึง กับ บริษัท สมาร์ทบัส จากัด ตามหนังสือรับรองของสำนักงาบทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึง่จดทะเบยีน 
เบีนนิติบุคคล ณ กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่ ๐๑๑๕๕๖๑๐๓๐๘๘๓ 
หนังสือรับรองฉบับท่ี £๑๐๐๔๑๒๒๐๒๑๐๓๕๒ ลงวับท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำนักงาบแห่งใหญ่ต้ังอยู่เลขท่ี 
๔๐ อาคารลายนูคี ชนัท,ี ๒ ถนนเทศบาลรงัสรรคเ์หนอื แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 
มอบอำนาจให้ นางพินิจนันทํ ตรีระพงค์ อาย ุ ๕๒ บี ตามหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๔ 
ซ่ึงต่อไปในบันทึกข้อตกลงน้ีเรียกว่า "ผู้รับสัญญา" อกฝ่ายหน่ึง

บริษัท สมารทํบัส จำกดั มีหนังสือ เลขท่ี SB ๑๐๒๐-๐๐๓ ลงวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เร่ือง 
ขอยตุกิารตอ่สญัญาการเดนิรถโดยสารประจำทางธรรมดาสาย ๒๗ และ ๕๘ เนือ่งจากเสน้ทางขา้งตน้ 
เปน็เสน้ทางทบัซอ้นกบัผูป้ระกอบการรายอีน่ฯ บริษัทไม,ประสงคจั์ดการเดนิรถในเสน้ทางดงักลา่วแลว้ และ 
กลุ่มงานรถเอกซนร่วมบริการ ๑ มีหนังสือท่ี กรร.๑(บด.)/๑๒๐๐/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เร่ืองขอให้ 
ยกเลกิสญัญาประกอบการเดนิรถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย ๒๗ และ ๕๘ ซ่ึง ผอก. อนมุติั เมอืวนัที ่
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปน้ี
ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงเรียกสัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดาสาย ๒๗,๕๘ 

สัญญาเลขท่ี ร.๗๘/๒๕๖๒ ลงวับท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการโอนสิทธิการเดินรถและ 
เปลีย่นตวัค,ูสญัญา บนัทกึขอ้ตกลงเลขที ่ ร.๑๑๔/๒๕๖๒ ลงวันท ี ๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๒ และบันทึกข้อตกลง 
ท่ีเก่ียวเน่ืองทุกฉบับว่า “สัญญาหลัก”

ขอ้ to. ผ ูใ้หส้ญัญาและผูร้บัสญัญาตกลงยกเลกิสญัญาหลกั โดยใหม้ผีลตัง้แตว่นัที่
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ขอ้ ๓. บันทึกข้อตกลงนีเ้ปน็สว่นหนึง่ของสญัญาหลัก ขอ้ความอีน่ๆ นอกจากทกึลา่วมาใบ
บันทึกข้อตกลงนึให้ถือตามสัญญานึทุกประการ

( ป ^ /บับทึกข้อ...



บันทกึข้อตกลงนีท้ำข้ึนสองฉบบั มขีอ้ความเปน็อยา่งเดยีวกนั คู,สญัญาได้อ่าน และเขา้ใจ 
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซ่ือพร้อมท้ังประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และ 
คู่สัญญาต่างรดถอไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงซ่ือ ...... ๙
(นายลรุะข้ย รเอ้ืยมวซิรสกุล)

ผู้ให้สัญญา

ลงซือ่.................. ^ ? . ^ ? . ............... ผู้รันสัญญา
(บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด

โดย บางพินิจบับทํ ตรีระพงศ์ ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงซ่ือ
<2น - ' ' ' ^

(นายมานติย ์ร่ืนภาคจิตรี)
พยาน

ลงซอ g p ^

(นายประเสริฐ ^นเภา)
พยาน


