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ส่งสำเนาแพร่บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายระยะเวลาการส่งมอบงานจ้างที่ปรึกษาและการจัดทำ
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดหารถโดยสารตามแผนฟินฟูกิจการ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
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ด้วย กลุ่ม งานนิต ิก รรม สำนัก กฎหมาย ได้จ ัด ทำบัน ทึก ข้อ ตกลงว่า ด้ว ยการขยายระยะเวลา
การส่ง มอบงานจ้า งที่ป รึก ษาและการจัด ทำร่า งขอบเขตซองงาน (TOR) การจัด หารถโดยสารตามแผนฟิน ฟู
กิจ การ องค์ก ารซนส่งมวลซนกรุงเทพ ตามสัญ ญาเลขที่ จ.๑๗๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิก ายน ๒๕๖๓
กับ ศูนย์บริการวิซาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญ ญาที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ ไทยสวัสดี้)
ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายระยะเวลาการส่งมอบงานจ้างที่ปรึกษาและการจัดทำ
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดหารถโดยสารตามแผนส์นฟูกิจการ องค์การ
ขนส่งมวลซนกรุงเทพ
บันทึกข้อตกลงเลขที่
บัน ทึก ข้อตกลงนี้ท ำขึ้น ณ องค์ก ารขนล่งมวลซนกรุงเทพ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม
แ ข ว งห ้ว ยข วาง เข ต ห ้ว ยข ว าง ก รุง เท พ ม ห าน ค ร เมื่อ วัน ท ี่
..พุ.ล.ศฺ.?กา.ยน......................
ระห ว่า ง องค์ก ารขน ล ่ง ม วลซ น ก รุง เท พ โดย น ายส ุร ะข ัย เอี่ย มวฃ ิร สกุล ผ ู้อ าน ว ยก าร อ งค ์ก าร
ข น ล ่ง ม ว ล ซ น ก ร ุง เท พ ต าม ค 0าส ั่ง อ ง ค ์ก าร ข น ล ่ง ม ว ล ซ น ก ร ุง เท พ ท ี่ ๒ ๒ ๓ /๒ ๕ ๖๓ ลงวัน ท ี่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไป ในบันทึก ข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้ว ่า จ้า ง” ฝ่ายหนึ่ง กับ จุฬ าลงกรณ์ม หาวิท ยาลัย
จัด ต ั้ง ข ึ้น ต าม พ ระราซ บ ัญ ญ ัต ิจ ุฬ าลงก รณ ์ม ห าวิท ยาล ัย พ.ศ. ๒๕๕๑ สำน ัก งาน ตั้ง อยู่เ ลขท ี่ ๒๕๔
อาคารวิจ ัย จุฬ าลงกรณ ์ม ห าวิท ยาลัย ชั้น ๔ ถนนพญาไท แขวงวัง ใหม่ เขตปทุม วัน กรุง เทพมหานคร
โดย ดร.คุภ ิข ัย ตั้ง ใจตรง ก รรม ก ารผู้อ ำน วยการศูน ย์บ ริก ารวิซ าการแห ่ง จุฬ าลงกรณ ์ม ห าวิท ยาลัย
ผู้รับ มอบอำนาจตามหนังสือ มอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ ๑ มิถุน ายน ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า
“ที่ป รึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามคำสั่งองค์ก ารที่ ๓๒๖/๒๕๖๓ และตามคำสั่งองค์ก าร
ที่ ๔๗๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้พ ิจ ารณางานจ้างที่ป รึก ษา โครงการศึกษาและจัดทำร่างขอบเขต
ของงาน (TOR) การจัดหารถโดยสารตามแผนเนฟูก ิจการ องค์การขนล่งมวลซนกรุงเทพ ประกอบกับศูนย์บริการ
วิซ าการแห่ง จุฬ าลงกรณ์ม หาวิท ยาลัย มีห นังสือ เลขที่ อว ๖๔.๒.๗๕/๓๖๕๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุล าคม ๒๕๖๓
ขอขยายระยะเวลาดำเนิน โครงการออกไป จำนวน ๙๐ วัน จากเดิม กำหนดล่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจาก
วัน ลงนามในสัญ ญา ขอขยายวัน ล่ง มอบออกไปอีก เป็น ล่ง มอบภายใน ๙๐ วัน นับ ลัด จากลงนามในสัญ ญา
ทั้ง นี้เพื่อ ให้ผ ลงานของโครงการมีค วามสมบูร ณ์ และลูก ต้อ งตามขอบเขตที่ก ำหนดไว้ ตามสัญ ญาเลขที่
จ.๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถ ุน ายน ๒๕๖๓ ในส่ว นที่เกี่ย วข้อ งกับ การขยายระยะเวลาล่ง มอบงานเพิ่ม เติม
ต่อ ไปอีก ๙๐ วัน ตั้ง แต่ว ัน ที่ ๒๓ ตุล าคม ๒๕๖๓ จนถึง วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ และ ผู้อ ำนวยการ
องค์การขนล่งมวลซนกรุงเทพ ได้อนุมิตให้ดำเนินการตามเสนอ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. คู่ส ัญ ญาตกลงเรียกสัญ ญาจ้างที่ป รึก ษาและการจัด ทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
การจัด หารถโดยสารตามแผนพื่น ฟูก ิจ การ องค์ก ารขนล่ง มวลซนกรุง เทพ ตามสัญ ญาเลขที่ จ.๔๐/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๕ มิถ ุน ายน๒๕๖๓ว่า “สัญญาหลัก”
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ข้อ ๒. ผู้ว ่าจ้างตกลงให้ท ี่ป รึก ษา ขยายระยะเวลาส่ง มอบงานดำเนิน โครงการออกไป
ออกไปอีก ๙๐ วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดในสัญญา
ข้อ ๓. ข้อ ความใดในสัญ ญาหลัก ของทั้งสองฉบับ ที่ฃ ัด กับ ข้อ ความในบัน ทึก ข้อ ตกลงนี้
ให้ใข้ข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้บังคับ ข้อความนอกจากนั้นให้ถือตามสัญญาหลักดังกล่าวทุกประการ
บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญ ญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญ ญาต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงซื่อ.
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ลงชอ.................................................พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)
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(นายอนันต์ แก้วเขียว)

