
บันทึกข้อความ
BA/ITA

หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โท ภ๓๖ ต่อ ๑๓๑๗

เร่ือง ส่งสำเนาแพร่บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนขื่อนิติบุคคล (สัญญาหลัก ซ.๗๒/๒๕๖๓)

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.สบด. ผอ.สบจ. ผอ.สทส.

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จ ัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนขื่อนิติบ ุคคล 
ตามสัญญาเลขที่ ซ.๖/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาซน) 
รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นาย _  ด๋ึ)
ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.



ต้นฉบับ
ออฺค์การบนส่อขวลฺบนกรอ/กพ
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บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเปล่ียนซ่ือนิติบุคคล
บันทึกข้อตกลงเลขที่ ...โ1..,.’? ./.^ .^ ,........

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ .ไ™.f . M ................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผ ู้อำนวยการฝ ่ายบร ิหาร ตามคำสั่ง 
องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพที่ ๘๐๔/๒๙:๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๑ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ 
เร ียก ว ่า "ผู้เช ่า" ฝ ่ายหน ึ่งก ับ  บริษ ัท โทรคมนาคมแห ่งซาต ิ จำก ัด  (มหาซน) ตามหน ังส ือร ับรองของ 
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิซย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๗๔๖๔๐๐๐๐๑๔ ตามหนังสือรับรองฉบับที่ สจก. ๐๐๐๐๔๘ 
ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๔๖๔ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๙ ๙  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวส ิร ินาฏ ส ุวรรณพงศ์ ผ ู้ร ับมอบอำนาจช ่วง ตามหน ังส ือมอบอำนาจช ่วง 
ฉบับลงวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า "ผู้ให้เช่า" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งซาติ จำกัด (มหาซน) มีหนังสือ ท่ี เอ็นที อวข.๒.๑/๒๒๒ ลงวันที่ 
๒๑ มกราคม ๒๔๖๔ แจ้งการควบกิจการของ บริษัท ทีโอทึ จำกัด (มหาซน) และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งซาติ 
จำกัด (มหาซน) เป็นบริษัทเดียวกัน ตามพระราซบัญญัติบริษัทมหาซนจำกัด พ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
โดยมีกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด (“การควบรวมกิจการ”) เพื่อลดความซํ้าซ้อนในการดำเนินการและการลงทุน 
ระหว่าง บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ใบการนี้ การควบกิจการเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๔๖๔ 
และ บมจ. ทึโอที หมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล โดย บริษัท โทรคมนาคมแห่งซาติ จำกัด (มหาซน) ซึ่งเป็นบริษัท 
ใหม่ที่เกิดจากการควบกิจการได้รับไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดซอบซอง บมจ. ทีโอที ทั้งหมด 
ตามพระราซบัญญัติบริษัทมหาขนจำกัด พ.ศ. ๒๔๓๔

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงเรียกสัญญาเช่าใข้บริการระบบ Leased Line In ternet ตามสัญญาเลขที่ 

ซ.๗๒/๒๔๖๓ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔๖๓ ว่า “สัญญาหลัก ”
ข้อ ๒. ผู้เช่าตกลงให้ผู้ให้เช่าเปลี่ยนซื่อนิติบุคคล ตามสัญญาหลัก จากเดิม “บริษัท ทีโอที จำกัด 

(มหาซน)” เป็น “บริษัท โทรคมนาคมแห่งซาติ จำกัด (มหาซน)” แทน

บริษัท โกรกนบากบแห่งปีาถิ จำกัถ (นทาจน; 
Motional Telecom Public Company limiter'

/ข ้อ ๓,



๒

ข้อ ๓. ข้อความใดในสัญญาหลักท ี่ข ัดกับข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้ ให ้ใช้ข ้อความตาม 
บันทึกข้อตกลงนี้บังค้บ ข้อความนอกจากนั้นให้ถือตามสัญญาหลักดังกล่าวทุกประการ

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นลองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือ 
ไว้ฝ่ายละฉบับ

4 , /!, ..
(นางพนิดา ทองสุข)บริษัท โทรกบนาฒฒ่งชาถิ จำกัก (บทาจน)

National Telecom Public Company Limited rv ร - \  _

ลงซื่อ ^ ^  ผู้ให้!■ ซ่า
(บริษัท โทรคมนาคมแห่งซาติ จำกัด (มหาซน)

โดย นางสาวสิรินาฏ สุวรรณพงศ์ ผู้รับมอบอำนาจช่วงลงนามผูกพันบริษัท)

ลงซื่อ.................................................. พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

ลงซื่อ...............) ........................พยาน
(นายประเสริฐ ฃุนเภา)


