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เรื่อง ส่งสำเนาแพร่บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกสัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง
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ด้วย กลุ่ม งานนิต ิก รรม สำนัก กฎหมาย ได้จ ัด ทำบัน ทึก ข้อ ตกลงว่า ด้ว ยการยกเลิก สัญ ญาให้
ป ระก อบ ก ารเดิน รถโดยส ารป ระจำท างป รับ อ าก าศ สายที่ ๔๔๒ ตาม ส ัญ ญ าเลขท ี่ ร.๓/๒๔๖๔
ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๖๔ กับ บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด รายละเอีย ดปรากฏตามสำเนาสัญ ญาที่แ นบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกสัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง
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บันทึกข้อตกลงเลขที่
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บัน ทึก ข้อ ตกลงฉบับ นี้ท ำขึ้น ณ องค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุง เทพ สำนัก งานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่...?.^...^โ!?.โ).,?
.....................
ระหว่า ง องค์ก ารขน ส่ง มวลซน กรุง เท พ โดย น ายส ุร ะข ัย เอี่ย มวซิร สกุล ผ ู้อ ำน วยก ารอ งค ์ก าร
ข น ส ่ง ม วล ซ น ก รุง เท พ ต าม ค าส ั่ง อ ง ค ์ก าร ข น ส ่ง ม ว ล ข น ก ร ุง เท พ ท ี่ ๒ ๒ ๓/๒ ๕ ๖๓ ลงวัน ที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้นี้เรียกว่า "ผู้ให้สัญญา" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด
“ผู้รับโอนสัญญา” ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร ซึ่งจดทะเบียนเบีน
นิติบ ุค คล ณ กรมพัฒ นาธุร กิจ การค้า กระทรวงพาณิช ย์ ทะเบีย นนิต ิบ ุค คลเลขที่ ๐๑๑๕๕๖๑๐๓๐๘๘๓
ตามหนังสือรับรองฉบับที่ £๑๐๐๙๑๒๒๐๒๑๐๓๕๒ ลงวันที่ ๙ พฤศจิก ายน ๒๕๖๓ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
๔๐ อาคารลายูน ิค ชั้น ๒ ถนนเทศบาลรัง สรรค์เ หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจ ัก ร กรุง เทพมหานคร
โดย นางพินิจนันท์ ตรีระพงศ์ ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไป
ในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า "ผู้รับสัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง
บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด มีหนังสือ เลขที่ SB ๐๖๒๐-๐๐๑ ลงวันที่ ๘ มิถ ุน ายน ๒๕๖๓ เรื่อง
ขอยุติการต่อสัญ ญาการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย ๕๔๒ เนื่องจากสาย ๕๔๒ ถูกยุบจากการปฏิรูป
เส้น ทางการเดิน รถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดยกรมการขนส่งทางบก กลุ่มงาน
รถเอกซนร่วมบริการ ๑ มีหนังสือที่ กรร.๑/๗๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกสัญญา
ยกเลิก ใบอนุญ าตประกอบการเดิน รถโดยสารประจำทางปรับ อากาศ ถอนรถโดยสารประจำทาง สายที่ ๕๔๒
ออกจากบัญ ชี ขส.บ.๑๑ และระงับ การเรีย กเก็บ ค่า ส่ว นแบ่ง รายได้ค ่า โดยสาร และ ผอก. ได้ล งนามอนุม ัต ิให้
ยกเลิกสัญญาประกอบการเดินรถ สายที่ ๕๔๒ ตามสัญญาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงเรียกสัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย ๕๔๒
ตามสัญ ญาเลขที่ ร.๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ตุล าคม ๒๕๖๒ บัน ทึก ข้อ ตกลงว่าด้ว ยการโอนสิท ธิก ารเดิน รถ
และเปลี่ย นตัว คู่ส ัญ ญา เลขที่ ร.๖๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุล าคม ๒๕๖๒ และบัน ทึก ข้อ ตกลงที่เกี่ย วเนื่อ ง
ทุกฉบับว่า “สัญญาหลัก”
ข้อ ๒. ผู้ให้สัญ ญาและผู้รับสัญญาตกลงยกเลิกสัญญาหลัก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม
๒๕๖๓ เปีนต้นไป
r
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ข้อ ๓, บัน ทึก ข้อ ตกลงนี้เป็น ส่ว นหนึ่ง ของสัญ ญาหลัก ข้อ ความอื่น ๆ นอกจากที่ก ล่า วมา
ในบันทึกข้อตกลงนี๋ให้ถือตามสัญญาหลักทุกประการ
บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญ ญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น สำคัญ ต่อ หน้าพยานและคู่ส ัญ ญาต่างยึด ถือ ไว้
ฝ่ายละฉบับ
ลงซื่อ.
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(บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด
โดย นางพินิจนันท์ ตรีระพงศ์ ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
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