บันทึกข้อความ
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หน่วยงาน กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย โทร. o ๒๒๔๕: ๕๙๖๕
ที่ สกม.(กนก.)
/ ๒๕๖๓
วันที่ 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.
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ด้วยกลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการดูแล และเยีย วยา
ผู้ประกอบการเดินรถเอกซนร่วมบริการ เลขที่ ร.๘๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ กับบริษัท กลุ่ม ๓๙ เดินรถ
จำกัด ตามที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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(นายวิบูลย์ใ^พสว้สด)
ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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Bangkok Mass Transit Authority

สำนัก งานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒ นธรรม เขตห้ว ยขวาง กทม. ๑ 0๓ ๑๐
โทร. ๐-๒๒๔๖-0๓๓๙, 0-๒๒๔๖-๐๗๔๑-๔, ๐-๒๒๔๖-0๗๔0-๒ โหรสาร ๐-๒๒๔๗-๒๑๘๙
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บัน ทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการดูแ ล และเยียวยาผู้ป ระกอบการเดิน รถเอกซนร่วมบริการ
บันทึกข้อตกลงเลขที่ .โ.^]?./.!?.'$๒?.........
บัน ทึก ข้อ ตกลงนี้ท าที่ องค์ก ารขนส่ง มวลขบกรุง เทพ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒ นธรรม
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อ วัน ที่
แ..๒๕.*???... ระหว่าง องค์การขนส่ง
มวลซนกรุง เทพ โดยน ายส ุร ะขัย เอี่ย มวซิร สกุล ผู้อ าน วยก ารองค์ก ารขน ส ่ง ม วลข น ก รุง เท พ
ตามคำสั่งองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพที่ ๒๒๓/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๔๖๓ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้
จะเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท กลุ่ม ๓๙ เดินรถ จำกัด ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกลาง ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ กรมพัฒ นาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนบริษัท
เลขที่ ๐๑๐๔๔๔๐๐๙๔๐๘๗ หนังสือรับรองบริษัทเลขที่ ๑๐๐๙๒๒๑๔๔๑๘๙ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๔๖๓
สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๖๑๗ ซอยหมู่บ้านเสนาวิลล่า แขวงคลองจั่น เขตบางกะปี กรุงเทพมหานคร
โดย นางสาวสุพ ิซญา ศรีสุวรรณ ผู้ร ับ มอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๐ กัน ยายน ๒๔๖๓
ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง
ตามมติค ณะรัฐมนตรีเมื่อวับ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๔๖๓ มีม ติเห็บ ชอบมาตรการดูแ ลและเยีย วยา
ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมจึงให้ทุก
หน่วยงานกำหนดมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้หน่วยงานที'เกี่ยวข้องดำเนินการ
ต่อไป ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
มติค ณะกรรมการบริห ารกิจ การองค์ก ารขบส่ง มวลซนกรุง เทพ ครั้งที่ ๖/๒๔๖๓ เมื่อวัน ที่
๒๓ เมษายน ๒๔๖๓ อนุมีติมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกซนร่วมบริการ ตามนโยบายของ
กระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกมีหนังสือที่ คค.๐๔๐๙.๓/๔๓๓๘ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๔๖๓ ดังนี้
๑.จัด เก็บ ค่า ตอบแทนตามสัญ ญาการเดิน รถ รายวัน และรายเดือ น โดยจัด เก็บ ร้อ ยละ ๒๔
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๔๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๓
๒.จัดเก็บค่าใบเที่ยวรถมินิบัส ร้อยละ ๒๔โดยมีผลบังคับใช้นับถัดจากวันที่ คณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การขบส่งมวลกรุงเทพมีมติที่ประชุมอนุมิติจนถีงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๓
๓.พักชำระหนี้ที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงไว้แล้วออกไปอีก ๖ เดือน และยกเว้นค่าปรับผิดนัดชำระ
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๔๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๓
ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการเดินรถเอกซบร่วมบริการที่ได้รับการดูแลและเยียวยา ดำเนินการ ควบคุม
ดูแล ความสะอาด สุขอนามัย และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการดำเนินการตาม
มาตรการของภาครัฐเพื่อบีองกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-®๙) หากตรวจพบว่าไม่
ดำเนินการ หรือไมให้ความร่วมมือ องค์การจะพิจารณาทบทวนมาตรการดูแล และเยียวยาเฉพาะรายต่อไป
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. คู่ส ัญ ญ าตกลงเรีย กสัญ ญ าให้ป ระกอบการเดิน รถโดยสารประจำทางธรรมดา
สายที่ ๘ เลขที่ ร.๔๗/๒๔๔๙ ลงวันที่ ๗ กัน ยายน ๒๔๔๙ และบัน ทึก ข้อ ตกลงที่เกี่ย วเนื่อ งทุก ฉบับ ว่า
“สัญญาหลัก”
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ข้อ ๒. ผู้ให้สัญญาตกลงให้ผู้รับสัญญาขำระค่าตอบแทบให้แก่ผู้ให้สัญญาตามมติคณะกรรมการ
บริหารกิจการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวับที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ค่าตอบแทน
คันละ ๙.๕๐ บาท (เก้า บาทห้า สิบ ลตางค์) ต่อวับ ไม่ร วมภาษีม ูล ค่า เพิ่ม ซึ่ง เท่า กับ ใบอัต ราร้อ ยละ ๒๕
ต่อคันต่อวันตามสัญญาหลัก เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวับที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงบี้เป็นส่วนหนึ่งของ “สัญ ญาหลัก ” ข้อความอื่น ๆ นอกจากที่กล่าวมาใน
บันทึกข้อตกลงบี้ให้ถือตามสัญญาหลักทุกประการ
บันทึกข้อตกลงบี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละฉบับ
ลงซื่อ............j ........................ ผู้ให้สัญญา
(นายสุระขัย\ อี่ยมวขิรสกุล)
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ลงขอ....'. ...y... ..โ..!.........ผูรับสัญญา
(บริษัท กลุ่ม ๓๙ เดินรถ จำกัด
โดย บางสาวสุพิซญา ศรีสุวรรณ ผ้รับมอบอำนาจ)
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ลงซอ............... .โ...................... พยาน
(นามมานิตย์ รื่นภาคจิตรี)
'

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

