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หนว่ยงาน กลุม่งานนติกิรรม สำนกักฎหมาย โทร ๐ ๒๒๔๕: ๕๙๖๔ 1 ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗
ท่ี สกม. (กนก.) IW p ) / ๒๕๖๔ วนัที ่ \J  มถินุายน ๒๕๖๔
เรือ่ง สง่สำเนาบนัทกึขอ้ตกลงว่าดว้ยการแกไ้ข เพิม่เตมิ สญัญาจ้างจดัทำหนงัสอืรายงานประจำป ี ๒๕๖๓

เรยีน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑ ,ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ข.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑ 
สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สจท. ผอ.สบจ. ผอ.สทส. ผอ.สผอ.

ดว้ย กลุม่งานนติกิรรม สำนกักฎหมาย ไดจ้ดัทำบนัทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยการแกไ้ข เพ ิม่เตมิ 
ส ญั ญ าจา้งจดัท ำห น งัส อืรายงาน ป ระจำป  ี ๒๕๖๓ ตามบ นั ท กึขอ้ตกลงเลขท ี ่ จ .๒๘/๒๕๖๔ ลงวนัที ่
๑ มถินุายน ๒๕๖๔ กับ หา้งหุน้สว่นจำกดั ดบับลวิ แอนด ์ พี แอดวานซ ์ เซอรว์สิ รายละเอยีดปรากฏตาม 
สำเนาสญัญาทีแ่นบมานี้

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบและดำเนนิการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ปฏบิตักิารแทน ผอ.สกม.
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Bangkok Mass Transit AuthorityBMTA สำนกังานใหญ ่ เลขที ่ ๑๓๑ ถนนวฒันธรรม เขตห ว้ยขวาง กทม. ๑ 0๓ ๑๐
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บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไข เพ่ิมเติม สัญญาจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๓

บนัทกึขอ้ตกลงเลขที ่ ..ใ.?.เรฝ/พ&ส์;

บันทึกข้อตกลงฉบับน้ีทำข้ึน ณ องค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ตัง้อยูเ่ลขที ่ ๑๓๑
ถนนวฒันธรรม แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร เมือ่วนัที ่ ร...ม่ืถ.แวย.'น..๒ร&&.....................
ระหว่าง องคก์ารขนสง่มวลซนกรงุเทพ โดย นางพบดิา ทองสุข รองผูอ้ำนวยการฝา่ยบรหิาร ตามคำสัง่องคก์าร 
ท่ี ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวนัที ่ ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๑ ซึง่ตอ่ไปในบนัทกึขอ้ตกลงนีเ้รยีกวา่ “ผ ูว้ า่จ า้ง” ฝา่ยหนึง่ กับ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว แอนด์ พี แอดวานซ์ เซอร์วิส ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง 
กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณซิย ์ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่ ๐๑๑๓๕๔๒๐๐๓๖๐๒ ตามหนงัสอืรบัรอง 
ฉบับท่ี ๑๐๐๓๑๒๒๐๐๐๓๙๕๙ ลงวนัที ่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ มสีำนกังาบแหง่ใหญต่ัง้อยูเ่ลขท,ี ๑๓๗๕/๑๔ 
หมู ่ ๔ ถนนเทพารกัษ ์ ตำบลเทพารกัษ ์ อำเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ มอบอำนาจให ้
นายปกิณกะ เศรษฐาเลาห ์ ตามหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซ่ึงต่อไปในบันทึกข้อตกลงน้ี 
เรยีกวา่ "ผูร้บัจา้ง'' อกีฝา่ยหนึง่

คณะกรรมการตรวจรับพสัด ุ ตามคำสัง่องคก์ารที ่ ๗๒๔/๒๕๖๓ มีหนังสือท่ี พเิศษ๐๐๙/๒๕๖๔ 
ล งวนั ท ๑ี๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔พ จิารณ าขออน มุตัขิยายระยะเวลาการสง่มอบงาน จากเดมิ  ภายในวนัที ่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปนีภายในวนัที ่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ งดแสดงขอ้มลุรายงานงบการเงิน ปงีบประมาณ 
๒๕๖๓ ฉบบัภาษาองักฤษ และรับมอบสว่นลดพเิศษ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท กรณหีา้งหุน้สว่นจำกดั ดับบลิว แอนด์ 
พี แอดวานซ ์ เซอร์วิส มหีนงัสอื ลงวันที ่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ขออนมุตักิารขยายระยะเวลาการสง่มอบงานตาม 
สัญญา และไม่แสดงข้อมูลด้านการเงินฉบับภาษาอังกฤษโดยยินยอมมอบส่วนลด ๓,๐๐๐ บาท คณะกรรมการตรวจ 
รับพัสดุ มคีวามเหน็ใหข้ยายระยะเวลาสง่มอบงานงดแสดงขอ้มลูดา้นการเงนิฉบบัภาษาองักฤษ รับมอบสว่นลด 
๓,๐๐๐ บาท ซ่ึง รอง ผอก.ฝบร. อบุมัติ ลงวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

คูส่ญัญาตกลงทำบนัทกึขอ้ตกลงกนัดงัตอ่ไปนี้
ข้อ ๑. ผู้วา่จา้งและผู้รบัจา้งตกลงเรยีกสญัญาจา้งจดัทำหนงัสอืรายงานประจำป ี ๒๕๖๓ และ 

บนัทกึขอ้ตกลงหลกัตอ่ไปนี้
๑.๑ ผูว้า่จา้งและผูร้บัจา้งตกลงเรยีกสญัญาเลขที ่จ.๑/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

วา่ “สญัญาหลกั”
๑.๒ ผูว้า่จา้งและผูร้บัจา้งตกลงเรยีกบนัทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยการแกไ้ข เพิม่เตมิ สญัญาจา้ง 

จัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๓ เลขท่ี จ.๔/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๔ วา่ “บนัทกึข้อตกลงหลัก”



ข้อ ๒. คู่สญัญาทัง้สองฝา่ยตกลงแกไ้ข เพิม่เตมิ ขอ้ความในสญัญาหลกั
๒.๑ ผูร้บัจา้งตกลงลดคา่จา้งใหแ้กผู่ว้า่จา้งตามสญัญาหลกั ข้อ ๑. จำนวน ๓,๐๐๐ บาท 

(สามพนับาทถว้น) จากการงดการจดัทำขอ้มลูรายงบการเงนิ ปงีบประมาณ ๒๕๖๓ ฉบบัภาษาองักฤษ จากเดมิ 
๓๗๖,๖๔๐ บาท (สามแสนเจ็ดหม่ืนหกพันหกร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) รวมภาษมีลูคา่เพิม่ ลดลงเหลือ ๓๗๓,๖๔๐ บาท 
(สามแสนเจ็ดหมืน่สามพนัหกร้อยสีส่บิบาทถว้น) รวมภาษมีลูคา่เพิม่

๒.๒ ผูว้า่จา้งตกลงใหผู้ร้บัจา้ง แก้ไข ลดขอ้กำหนดขอบเขตการจา้ง (TOR) ของสญัญาหลกั 
ผนวก ๒ โดยงดการจดัทำขอ้มลูรายงบการเงนิ ปงีบประมาณ ๒๕๖๓ ฉบบัภาษาองักฤษ

๒.๓ ผูว้า่จา้งตกลงใหผู้ร้บัจา้ง ขยายระยะเวลาสง่มอบงานใน ขอ้ ๕. ตามสญัญาหลกั 
จากเดมิ “ภายใบวบัที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔” แก้ไขเปีบ “ภายใบวบัที ่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔”

ข้อ ๓. บนัทกึขอ้ตกลงน้ีเปน็สว่นหนึง่ของสญัญาหลกั และบนัทกึขอ้ตกลงหลกั ขอ้ความใดท่ี 
ขดัหรอืแยง้กบัสญัญาหลกั และบนัทกึขอ้ตกลงหลกั ใหใ้ชข้อ้ความตามบนัทกึขอ้ตกลงนี ้ขอ้ความนอกนัน้ใหถ้อื 
ตามสญัญาหลกัทกุประการ

บนัทกึขอ้ตกลงนีท้ำขึน้เปน็สองฉบบั มขีอ้ความถกูตอ้งตรงกนั คู,สญัญาไตอ้า่นและเขา้ใจ 
ขอ้ความโดยละเอยีดตลอดแลว้ จงึไดล้งลายมอืซือ่พรอ้มประทบัตรา(ถา้ม)ี ไวเ้ปน็สำคญัตอ่หนา้พยานและ 
คูส่ญัญาตา่งยดึถอืไวฝ้า่ยละหนึง่ฉบบั

ลงซือ่.................. '.....f..........................ผูว้า่จา้ง
(นางพนดิา ทองสุข)
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โดย นายปกณิกะ เศรษฐาเลาห ้ ผูร้บัมอบอำนาจลงนามผกูพนัหา้งหุน้สว่นจำกดั)

ลงซือ่....................................................พยาน
(บายมานติย ์ รืน่ภาคจติร)์

. ( Xลงซอ.............. )ะ:..:................................
(นายประเสรฐิ ขน๓ า)
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