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เรื่อง ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการย้ายสถานที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์
เรียน
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ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนัก กฎหมาย ได้จ ัด ทำบัน ทึก ข้อ ตกลงว่าด้ว ยการย้า ยสถานที่
ติด ตั้งจาก อู่นครอินทร์ ไปติดตั้งที่ อู่ท่าอิฐ เซตการเดิน รถที่ ๗ ในสัญ ญาเข่ากล้อ งโทรทัศ น์วงจรปิด CCTV
พร้อมอุปกรณ์ ตามบันทึกข้อตกลง เลขที่ ซ.๒/ ๒๕๖๔ ลง'วัน'ที่ ๓ กุมภาพัน ธ์๒๕๖๔กับ บริษัท ไอ-ที ครีเอซั่นจำกัด
รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้
จึงเรียบมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.

ต้นฉบับ
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บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการย้ายสถานที่ติดตั้ง
จากอู่นครอินทร์ ไปติดตั้งที่ อู่ท่าอิฐ เจตการเดินรถที่ ๗
ในสัญญาเช่ากล้องโทรทัศน์วงจรบัด CCTV พร้อมอุปกรณ์
บันทึกข้อตกลงเลขที.่ ...? .•.ฟ.M

......................

บัน ทึก ข้อ ตกลงฉบับ นี้ท ำขึ้น ณ องค์ก ารขนส่งมวลขนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เ ท ี่อ ว ัน ท ี่. . . . ^ . . . .........ระหว่าง
องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริห าร ตามคำสั่งองค์การขนส่ง
มวลซนกุงเทพ ที่ ๘๐๔/๒๔๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญ ญานี้เรียกว่า "ผู้เข่า" ฝ่ายหนึ่ง
กับ บริษ ัท ไอ-ทรี ครีเอฃั่น จำกัด ซึ่ง จดทะเบีย นเป็น นิต ิบ ุค คล ณ สำนัก งาบทะเบีย นห้น ส่ว นบริษ ัท
กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิซย์ ทะเบียนเป็นนิติบุคคล เลขที่ ๐๑๒๔๔๔๔๐๐๔๘๐๒
ตามหนังสือรับรองบริษัท ฉบับที่ สจ.๒ ๐๐๑๐๓๒ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๔๖๔ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่
๓๖/๑๙๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางพูด อำ๓ อปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมอบอำนาจให้ นางลาวณัฐพร เนาว์เย็นผล
ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๔๖๔ แนบท้ายสัญญานี้
ซึ่งต่อไปใบสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ให้เข่า" อีกฝ่ายหนึ่ง
เนื่องจาก กลุ่มงานปฏิบัติงานเดินรถ ๒ (อู่นครอินทร์) เขตการเดินรถที่ ๗ ได้ย้ายสถานที่ทำการ
มายังสถานที่แห่งใหม่ (อู่ท่าอิฐ) เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๓ เนื่องจากต้องมอบพื้นที่คืนให้กับกรมทางหลวงชนบท
ตามหนังสือ ที่ คค ๐๗๒๗.๖/๔๑๔๙ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๔๖๓ จำเป็นต้องแกไขให้ถูกต้อง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. คู่ส ัญ ญาตกลงเรีย กสัญ ญาเช่า กล้อ งโทรทัศ น์ว งจรปิด CCTV พร้อ มอุป กรณ์ เลขที่
ซ.๔๑/๒๔๖๑ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๑ ว่า “สัญญาหลัก”
ข้อ ๒. คู่ส ัญ ญาตกลงเรีย กบัน ทึก ข้อ ตกลงว่า ด้ว ยการขยายเวลาเข่า กล้อ งโทรทัศ น์ว งจรปิด
CCTV พร้อมอุปกรณ์ เลขที่ ข.๑๐/๒๔๖๒ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๖๒ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลัก ฉบับที่ ๑ ”
ข้อ ๓. คู่ส ัญ ญาตกลงเรีย กบัน ทึก ข้อ ตกลงว่า ด้ว ยการขยายเวลาเข่า กล้อ งโทรทัศ น์ว งจรปิด
CCTV พร้อ มอุป กรณ์ เลขที่ ช.๑๑/๒ ๔๖๒ ลงวันที่ ๑ .มีน าคม ๒๔๖๒ ว่า “บัน ทึก ข้อ ตกลงทลัr rฉบับที่ ๒”

ข้อ ๔. คู่ส ัญ ญาตกลงเรีย กบัน ทึก ข้อ ตกลงว่า ด้ว ยการแก้Iขและยกเลิก ข้อ ความ ในสัญ ญา
กล้อ งโทรทัศ น์ว งจรปีด CCTV พร้อ มอุป กรณ์ เลขที่ ซ.๓๒/๒๔๖๒ ลงวัน ที่ ๑๑ ตุล าคม ๒๔๖๒ ว่า
“บันทึกข้อตกลงหลัก ฉบับที่ ๓”
ข้อ ๔. คู่ส ัญ ญาทั้ง สองฝ่า ยตกลงทำการย้า ยสถานที่ต ิด ตั้ง กล้อ งโทรทัศ น์ว งจรปีด CC7V
พร้อมอุปกรณ์ จากอู่นครอินทรีไปติดตั้งที่อู่ท่าอิฐ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๔๖๓
ข้อ .๖. บัน ทึกข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญ ญาหลักและบันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๑ - ๓
ข้อ ความใดในสัญ ญาหลัก ที่ฃ ัด กับ ข้อ ความในบัน ทึก ข้อ ตกลงนี้ ให้ใช้ข ้อ ความในบัน ทึก ข้อ ตกลงนี้บ ังคับ
ข้อความนอกจากนั้นให้ถือตามสัญญาหลักและบันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๑ - ๓ ทุกประการ
บัน ทึก ข้อ ตกลงนี้ท ำขึ้น เป็น ๒ ฉบับ มีข ้อ ความถูก ต้อ งตรงกัน ทั้ง ๒ ฝ่ายได้อ ่านและเข้าใจ
ข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้ดีแล้ว จึงได้ล งลายมือซื่อพร้อมประทับ ตรา (ถ้ามี) ไว้ต ่อหน้าพยานเป็น สำคัญ
และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ลงซื่อ........................... ^....!.......................... ผ้เซ่า
(นางพนิดา ทองสุข)
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ลงซื่อ................ ^ ^ . . . ......................... ผู้ให้เข่า
(บริษัท ไอ-ทรี ครีเอซั่น จำกัด
โดย นางสาวณัฐพร เนาว์เย็นผล ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
ลงซอ....................... กัว ัว ้ก ัโ ......................... พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตรี)
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.พยาน
ลงซอ.................................................................
(นายประเสริฐ ฃุนเภา)

