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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗ 
ท่ี สกม. (กนก.) qV j / ๒๕๖๔ วันท่ี hi/ ' มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสำเนาแพร่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการประกันภัยอุบัติเหตุ สำหรับนักท่องเที่ยว 
“ครอบครัวสุขสันต์ประกันอุ่นใจไป กับ ฃสมก.” เพิ่มเติม คร้ังท่ี ๑

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.สบจ. ผอ.สบด. ผอ.ขดร.๑-๘

ด้วย กลุ่มงานนิต ิกรรม สำน ักกฎหมาย ได ้จ ัดทำบ ันท ึกข ้อตกลงเพ ิ่มเต ิม ครั้งที่ ๑ ต ่ออาย ุ 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการประกันภัยอุบ ัต ิเหตุ สำหรับนักท่องเที่ยว “ครอบครัวสุขสันต์ประกัน 
อุ่นใจไป กับ ฃสมก.” ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ กับ บริษัท กรุงไทย 
พานิซประกันภัย จำกัด (มหาซน) รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

’ ฐ ร ิ
(นายวิบูลย์ โท&สวส่ด๋ึ)

ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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Bangkok Mass Transit Authority
B M T 7 V  สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. ๑0๓ ๑๐

00ท์การน็นล่0ชว่ล0นกร01ทพ โทร. ๐-๒๒๔๖-๐๓๓๙, ©-๒๒๔๖-๐๗๔๑-๔, ๐-๒๒๔๖-๐๗๔๐-๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๗-๒๑๘๙

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม คร้ังท่ี ๑
บันทึกข้อตกลงเลขที่ ......

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓ ๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เม ื่อว ันท ี่....๘ . . . ..........
ระหว่างองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นายสุระซัย เอี่ยมวซิรสกุล ผ ู้อำนวยการองค ์การขนส่ง  
มวลซนกรุงเทพ ตามคำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพที่ ๒๒๓/๒๕:๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕:๖๓ 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ขสมก.” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท กรุงไทยพานิซประกันภัย จำกัด (มหาซน) 
ตามหนังส ือรับรองของสำน ักงานทะเบ ียนหุ้นส ่วนบริษ ัท กรุงเทพมหานคร ซึ่งจดทะเบียนนิต ิบ ุคคล 
ณ กรม พ ัฒ น าธ ุรก ิจการค ้า กระทรวงพ าณ ิซ ย ์ ท ะเบ ียน น ิต ิบ ุคคลเลข ท ี่ 0 ๑ ๐ ๗ ๕ :๕ ๕ ๐ ๐ ๐ ๑ ๒ ๑  
ตามหนังสือรับรองฉบับที่ £๑๐๐๙๑๒๒๐๒๓๔๙๙๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู ่
เลขที่ ๑๑๒๒ อาคารเคพี'ไอ'ทา'วเวอริ ถนนเพซรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราซเทวี กรุงเทพมหานคร 
โดย นายพงษ์ภาณ ุ ดำรงคิริ ผ ู้ร ับมอบอำนาจตามหน ังส ือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษ ัทๆ” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ ฃสมก. และ บริษัทฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการประกัน 
อุบัติเหตุกลุ่ม ให้กับผู้ใข้บริการตามโครงการ “ครอบครัวสุขสันต์” เมื่อวันที่ ๑ ๐  ตุลาคม ๒๕๖๓ น้ัน

ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมครั้งที่ ๑  ร่วมกัน ตังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑. ขสมก. และ บริษัทฯ ได้ตกลงต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ 

ประกันภัยอุบัติเหตุ สำหรับนักท่องเที่ยว “ครอบครัวสุขสันต์ประกันอุ่นใจไปกับ ขสมก.” ออกไปอีก ๑  ปี 
นับตั้งแต่วันที่ ๑๐  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๒. บันทึกข้อตกลงนี้ให ้ถ ือเปีนส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเติม  
หากม ืข ้อความใดท ี่ข ัดแย ้งก ัน  ท ั้งสองฝ ่ายตกลงให ้ใข ้ข ้อความตามบ ันท ึกข ้อตกลงฉบ ับน ี้เป ็นสำค ัญ  
ส่วนข้อความอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงเติมทุกประการ

/บันทึก_____
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บันทึกข้อตกลงนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่าน 
และเข้าใจความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และได้ถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

I<pi
ยรป้)า กรุจไทยนnoชนร:โทJrta  จ'■ แรด (Umtufr
•CBUNQTHAI PANICH INSURANCE PU BUC COM PANY UM iTED

ลงข่ือ.............A )เ............................
(นายสระ6] 

’
บ เอ่ียม'วซิรสกุล)

ฃสมก.

ลงขื่อ.......... .'ร*< / . /  บรษทฯ
บริษัท กรุงไทํยพ^นซประกันภัย จำกัด (มหาซน)

(โดย นายพงษ์ภาณุ ดำรงคิริ ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงซอ........................ .ไ:โ................... พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

ลงข่ือ ๑ พยาน
(นาย่รณิสร พวงวรินทร์)


