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หน่ว ยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕ , ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗
วั- น--ท
ที สกม. (กนก.)'
เ4 -0 / -๒๕๖๔
1......" มิถุนายน ๒๕๖๔
เรื่อง ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการ ยกเลิกสัญ ญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดา
สายที่ ๓๐

kj

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 สำนัก กฎหมาย ได้จ ัด ทำบัน ทึก ข้อ ตกลงว่าด้ว ยการ ยกเลิก สัญ ญาให้
ประกอบการเดิน รถโดยสารประจำทางธรรมดา สายที่ ๓๐ กับ บริษัท ไบรท์ สตาร์ซ ัพ พลาย (๑๙๙๙) จำกัด
ตามบัน ทึก ข้อ ตกลงเลขที่ ร.๒๐/๒๕๖๔ ลงวัน ที่ ๑๘ มิถ ุน ายน ๒๕๖๔ รายละเอีย ดปรากฏตามสำเนา
บันทึกข้อตกลงที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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ออค์การบนส่อมวลนบกรอเกพ
Bangkok Mass Transit Authority
สำนัก งานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒ นธรรม เขตห้ว ยขวาง กทม. ๑ 0๓ ๑๐

โทร. 0-๒๒๔๖-๐๓๓๙, 0-๒๒๔๖-๐๗๔®-๔, 0-๒๒๔๖-0๗๔0-๒ โทรลาร 0-๒๒๔๗-๒®๘๙

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการ ยกเลิกสัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสาร
ประจำทางธรรมดา สายที่ ๓๐
บันทึกข้อตกลงเลขที่ ....โ.,.๖0.1๒๕๖.6......
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อ'วัน'ที่....*๘..m นาย.'น..๖๕๖๕......................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นายสุระซัย เอี่ยมวซิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
ตามคำสั่งองค์การที่ ๒๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปโนบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้โห้สัญญา”
ฝ่า ยหนึ่ง กับ บริษ ัท ไบรท์ สตาร์1ซ ัพ พลาย (๑๙๙๙) จำกัด ตามหนัง สือ รับ รองของสำนัก งานทะเบีย น
หุ้นส่วนบริษัท ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบ ุค คล ณ กรมพัฒ นาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์ ทะเบียนนิติบุคคล
เลขที่ ๐๑๐๕๕๔๒๐๘๕๐๗๔ หนังสือรับรองฉบับที่ £๑๐๐๙๑๒๒๐๑๘๔๘๒๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุน ายน ๒๕๖๔
สำนัก งานแห่ง ใหญ่ต ั้ง อยู่เลขที่ ๗๔ ซอยรามคำแหง ๓ ๐/๑ (รามวิล ล่า ) แขวงหัว หมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร มอบอำนาจให้ นายพรซัย ปานบ้านแพ้ว อายุ ๕๖ ปี ตามหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันที่
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า "ผู้รับสัญญา" อีกฝ่ายหนึ่ง
บริษัท ไบรท์ สตาร์ซัพพลาย (๑๙๙๙) จำกัด มีหนังสือ ๐๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
แจ้ง ความประสงค์ข อยกเลิก สัญ ญาให้ป ระกอบการเดิน รถโดยสารธรรมดา สายที, ๓๐ ตามสัญ ญาเลขที่
ร.๑๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่ง ผอก.อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงเรียกสัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย ๓๐
สัญญาเลขที่ ร.๑๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ว่า “สัญญาหลัก”
ข้อ ๒. ผู้ใ ห ้ส ัญ ญ าและผ ู้ร ับ สัญ ญาตกลงยกเลิก สัญ ญาหลัก โดยให้ม ผี ลตั้ง แต่ว ัน ที่
๑ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓. บัน ทึก ข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลัก ข้อความอื่น ๆ นอกจากท ี่กล่าวมาใน
บันทึกข้อตกลงนี้ให้ถือตามสัญญาหลักนี้ทุกประการ

/บัน ทึก 'ข้อ ...

๒
บัน ทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข ้อ ความเป็น อย่า งเดีย วกัน คู,สัญ ญาได้อ่าน และเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และ
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงซื่อ

ป
(นายสุระชัย 1อี่ยมวซิรสกุล)

ผู้ให้สัญญา
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(บริษัท ไบVทั-สตาร์ชัพพลาย (๑๙๙๙) จำกัด

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

