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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕ , ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗
' เ 4 -  - - -- 1......"kj0 / ๒๕๖๔ วันท มิถุนายน ๒๕๖๔ที สกม. (กนก.)

เรื่อง ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการ ยกเลิกสัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดา 
สายที่ ๓๐

เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. 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.สจท. ผอ.สบจ. ห.บป. ผอ.สบด.

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการ ยกเลิกสัญญาให้ 
ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดา สายที่ ๓๐ กับ บริษัท ไบรท์ สตาร์ซัพพลาย (๑๙๙๙) จำกัด 
ตามบ ันท ึกข ้อตกลงเลขท ี่ ร.๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ ม ิถ ุนายน ๒๕๖๔ รายละเอ ียดป รากฏ ตาม ส ำเน า 
บันทึกข้อตกลงที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.



ต้นฉณฺJออค์การบนส่อมวลนบกรอเกพ
Bangkok Mass Transit AuthorityBMTA สำน ักงานใหญ ่ เลขที่ ๑๓ ๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. ๑ 0 ๓ ๑ ๐
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บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการ ยกเลิกสัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสาร 
ประจำทางธรรมดา สายท่ี ๓๐

บันทึกข้อตกลงเลขที่ ....โ.,.๖0.1๒๕๖.6......

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เม่ือ'วัน'ท่ี....*๘..m นาย.'น..๖๕๖๕......................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นายสุระซัย เอี่ยมวซิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 
ตามคำสั่งองค์การที่ ๒๒๓/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปโนบันทึกข้อตกลงน้ีเรียกว่า “ผู้โห้สัญญา” 
ฝ ่ายหน ึ่ง กับ บริษ ัท ไบรท์ สตาร์1ซัพพลาย (๑ ๙ ๙ ๙ ) จำก ัด ตามหนังส ือรับรองของสำนักงานทะเบ ียน 
หุ้นส่วนบริษัท ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์ ทะเบียนนิติบุคคล 
เลขที่ ๐๑๐๕๕๔๒๐๘๕๐๗๔ หนังสือรับรองฉบับที่ £๑๐๐๙๑๒๒๐๑๘๔๘๒๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
สำน ักงานแห ่งใหญ ่ต ั้งอย ู่เลขท ี่ ๗๔ ซอยรามคำแหง ๓ ๐ /๑  (รามว ิลล ่า) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร มอบอำนาจให้ นายพรซัย ปานบ้านแพ้ว อายุ ๕๖ ปี ตามหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ 
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า "ผู้รับสัญญา" อีกฝ่ายหนึ่ง

บริษัท ไบรท์ สตาร์ซัพพลาย (๑๙๙๙) จำกัด มีหนังสือ ๐๐๕/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 
แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกสัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารธรรมดา สายที, ๓๐ ตามสัญญาเลขที่ 
ร.๑๐๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซ่ึง ผอก.อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงเรียกสัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย ๓๐ 

สัญญาเลขที่ ร.๑๐๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ว่า “สัญญาหลัก”
ข ้อ ๒. ผู้ให ้ส ัญ ญ าแ ล ะ ผ ู้ร ับ ส ัญ ญ าตกลงยกเล ิกส ัญ ญ าห ล ัก  โดยใหม้ ผีลต ั้งแต ่ว ัน ท่ี 

๑ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงน ี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลัก ข้อความอื่นๆ นอกจากท ี่กล่าวมาใน 

บันทึกข้อตกลงนี้ให้ถือตามสัญญาหลักนี้ทุกประการ

/บ ันท ึก'ข ้อ...



๒

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน คู,สัญญาได้อ่าน และเข้าใจ 
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และ 
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงซ่ือ ป
(นายสุระชัย 1อ่ียมวซิรสกุล)

ผู้ให้สัญญา

รุรเ /  \ /  ท Vลงซอ......... 1...........1 .1 ........................ ผู้รบสัญญา
(บริษัท ไบVทั-สตาร์ชัพพลาย (๑๙๙๙) จำกัด

ลงซอ..........................r . .......................พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

ลงซอ......................................................พยาน
(นายประเสริฐ ฃฺนเภา)


