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หน่วยงาน กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย โทร. o  ๒๒๔๕: ๕๙๖๕
ท่ี สกม.(กนก.) ค /ฟ / ๒๕๖๓ วันท่ี พ 0 กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง ส่งสำนาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการดูแล และเยียวยาผู้ประกอบการรถโดยสารเอกซนร่วมบริการ
เรียน รอง ผอก.ฝบร.,รอง ผอก.ฝรอ.,รอง ผอก.ฝรร.,ช.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 
ผู้ประกอบการเดินรถเอกซนร่วมบริการ เลขท่ี ร.๘๖/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ กับบริษัท กลุ่ม ๓๙ เดินรถ 
จำกัด ตามที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ป ี

(นายวิบูลย์ใ^พสว้สด)
ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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องฺคํการบนส่อชวลฺชนก SOI กุพ
Bangkok Mass Transit Authority
สำน ักงานใหญ ่ เลขที่ ๑๓ ๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. ๑ 0 ๓ ๑ ๐  
โทร. ๐-๒๒๔๖-0๓๓๙, 0-๒๒๔๖-๐๗๔๑-๔, ๐-๒๒๔๖-0๗๔0-๒ โหรสาร ๐-๒๒๔๗-๒๑๘๙
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บันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการดูแล และเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกซนร่วมบริการ

บันทึกข้อตกลงเลขที่ .โ. ]̂?./.!?.'$๒?.........

บ ัน ท ึก ข ้อ ต กล งน ี้ท าท ี่ อ งค ์ก ารขน ส ่งม วลข บ ก ร ุง เท พ  เลขท ี่ ๑๓๑ ถนนว ัฒ นธรรม
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ แ..๒๕.*???... ระหว่าง องค์การขนส่ง
ม วลซ น กร ุง เท พ  โด ยน าย ส ุระ ข ัย  เอ ี่ยม วซ ิรส ก ุล  ผ ู้อ าน ว ย ก าร อ งค ์ก าร ข น ส ่งม ว ล ข น ก ร ุง เท พ  
ตามคำส่ังองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพที่ ๒๒๓/๒๔๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๔๖๓ ซ่ึงต่อไปในบันทึกข้อตกลงน้ี 
จะเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท กลุ่ม ๓๙ เดินรถ จำกัด ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียน 
หุ้นส่วนบริษัทกลาง ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนบริษัท 
เลขที่ ๐๑๐๔๔๔๐๐๙๔๐๘๗ หนังสือรับรองบริษัทเลขที่ ๑๐๐๙๒๒๑๔๔๑๘๙ ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๔๖๓ 
สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๖๑๗ ซอยหมู่บ้านเสนาวิลล่า แขวงคลองจั่น เขตบางกะปี กรุงเทพมหานคร 
โดย นางสาวสุพิซญา ศรีสุวรรณ ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๔๖๓ 
ซ่ึงต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวับที่ ๑๐ มีนาคม ๒๔๖๓ มีมติเห ็บชอบมาตรการดูแลและเยียวยา 
ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมจึงให้ทุก 
หน่วยงานกำหนดมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้หน่วยงานที'เกี่ยวข้องดำเนินการ 
ต่อไป ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

มติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขบส่งมวลซนกรุงเทพ ครั้งที่ ๖/๒๔๖๓ เมื่อวันที่ 
๒๓ เมษายน ๒๔๖๓ อนุมีติมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกซนร่วมบริการ ตามนโยบายของ 
กระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกมีหนังสือท่ี คค.๐๔๐๙.๓/๔๓๓๘ ลงวันท่ี ๒ เมษายน ๒๔๖๓ ดังน้ี 

๑ .จัดเก ็บค่าตอบแทนตามสัญญาการเด ินรถ รายวันและรายเด ือน โดยจัดเก ็บร้อยละ ๒๔ 
เร่ิมต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๔๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔๖๓

๒.จัดเก็บค่าใบเที่ยวรถมินิบัส ร้อยละ ๒๔โดยมีผลบังคับใช้นับถัดจากวันที่ คณะกรรมการบริหาร 
กิจการองค์การขบส่งมวลกรุงเทพมีมติที่ประชุมอนุมิติจนถีงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๓

๓.พักชำระหนี้ที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงไว้แล้วออกไปอีก ๖ เดือน และยกเว้นค่าปรับผิดนัดชำระ 
เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๔๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔๖๓

ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการเดินรถเอกซบร่วมบริการที่ได้รับการดูแลและเยียวยา ดำเนินการ ควบคุม 
ดูแล ความสะอาด สุขอนามัย และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการดำเนินการตาม 
มาตรการของภาครัฐเพื่อบีองกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-®๙) หากตรวจพบว่าไม่ 
ดำเนินการ หรือไมให้ความร่วมมือ องค์การจะพิจารณาทบทวนมาตรการดูแล และเยียวยาเฉพาะรายต่อไป

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ค ู่ส ัญ ญ าตกลงเร ียกส ัญ ญ าให ้ป ระกอบ การเด ิน รถโดยส ารป ระจำท างธรรม ดา 

สายที่ ๘ เลขที่ ร.๔๗/๒๔๔๙ ลงวันที่ ๗ ก ันยายน ๒๔๔๙ และบันทึกข้อตกลงที่เก ี่ยวเน ื่องทุกฉบับว่า 
“สัญญาหลัก” ,
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ข้อ ๒. ผู้ให้สัญญาตกลงให้ผู้รับสัญญาขำระค่าตอบแทบให้แก่ผู้ให้สัญญาตามมติคณะกรรมการ 
บริหารกิจการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวับที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ค่าตอบแทน 
คันละ ๙.๕๐ บาท (เก ้าบาทห้าส ิบลตางค์) ต่อวับ ไม่รวมภาษีม ูลค่าเพ ิ่ม ซ ึ่งเท ่าก ับใบอัตราร้อยละ ๒๕ 
ต่อคันต่อวันตามสัญญาหลัก เร่ิมต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวับท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงบี้เป็นส่วนหนึ่งของ “สัญญาหลัก” ข้อความอื่น  ๆ นอกจากที่กล่าวมาใน 
บันทึกข้อตกลงบี้ให้ถือตามสัญญาหลักทุกประการ

บันทึกข้อตกลงบี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือซ่ือพร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ 
ฝ่ายละฉบับ

ลงซื่อ............ j ........................ ผู้ให้สัญญา
(นายสุระขัย\ อี่ยมวขิรสกุล)

J 'ล่&(ร(ท ฟ่ไtamjL „ลงขอ....'. ...y... ..โ..!.........ผูรับสัญญา
(บริษัท กลุ่ม ๓๙ เดินรถ จำกัด 

โดย บางสาวสุพิซญา ศรีสุวรรณ ผ้รับมอบอำนาจ)

7 '  € ^ 7ลงซอ............... .โ...................... พยาน
(นามมานิตย์ รื่นภาคจิตรี)

ลงซื่อ.............. ..........................พยาน
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)


