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บันทึกข้อความ
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หน่ว ยงาน กลุม่ งานนิตกิ รรม สำนักกฎหมาย โทร ๐ ๒๒๔๕: ๕๙๖๔ 1 ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗
วันที่ \J มิถนุ ายน ๒๕๖๔
ที่ สกม. (กนก.) IW p ) / ๒๕๖๔
เรือ่ ง ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไข เพิม่ เติม สัญญาจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๓
เรียน 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.
ด้วย กลุม่ งานนิตกิ รรม สำนัก กฎหมาย ได้จ ดั ทำบัน ทึก ข้อ ตกลงว่าด้ว ยการแก้ไข เพิม่ เติม
สัญ ญ าจ้า งจัด ทำหนัง สือ รายงานประจำปี ๒๕๖๓ ตามบัน ทึก ข้อ ตกลงเลขที่ จ.๒๘/๒๕๖๔ ลงวัน ที่
๑ มิถนุ ายน ๒๕๖๔ กับ ห้างหุน้ ส่วนจำกัด ดับ บลิว แอนด์ พี แอดวานซ์ เซอร์วสิ รายละเอีย ดปรากฏตาม
สำเนาสัญ ญาทีแ่ นบมานี้
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและดำเนิน การในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง

ปฏิบตั กิ ารแทน ผอ.สกม.
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สำนัก งานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒ นธรรม เขตห้ว ยขวาง กทม. ๑0๓ ๑๐
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บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไข เพิ่มเติม สัญญาจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๓
บันทึกข้อตกลงเลขที่ ..ใ.?.เรฝ/พ&ส์;
บันทึกข้อตกลงฉบับนีท้ ำขึน้ ณ องค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมือ่ วัน ที่ ร...มืถ่ .แวย.'น..๒ร&&.....................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพบิดา ทองสุข รองผูอ้ ำนวยการฝ่ายบริห าร ตามคำสัง่ องค์การ
ที่ ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึง่ ต่อไปในบัน ทึกข้อตกลงนีเ้ รียกว่า “ผูว้ า่ จ้า ง” ฝ่ายหนึง่ กับ
ห้างหุน้ ส่วนจำกัด ดับบลิว แอนด์ พี แอดวานซ์ เซอร์วสิ ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั กลาง
กรมพัฒ นาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิซย์ ทะเบียนนิตบิ คุ คลเลขที่ ๐๑๑๓๕๔๒๐๐๓๖๐๒ ตามหนังสือรับรอง
ฉบับที่ ๑๐๐๓๑๒๒๐๐๐๓๙๕๙ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ มีส ำนักงาบแห่งใหญ่ตง้ั อยูเ่ ลขที, ๑๓๗๕/๑๔
หมู่ ๔ ถนนเทพารัก ษ์ ตำบลเทพารัก ษ์ อำเภอเมือ งสมุท รปราการ จังหวัด สมุท รปราการ มอบอำนาจให้
นายปกิณกะ เศรษฐาเลาห์ ตามหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึง่ ต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้
เรียกว่า "ผูร้ บั จ้าง'' อีกฝ่ายหนึง่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสัง่ องค์การที่ ๗๒๔/๒๕๖๓ มีหนังสือที่ พิเศษ๐๐๙/๒๕๖๔
ลงวัน ท ๑ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔พิจ ารณ าขออนุม ตั ขิ ยายระยะเวลาการส่ง มอบงานจากเดิม ภายในวัน ที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปีนภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ งดแสดงข้อมุลรายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ
๒๕๖๓ ฉบับภาษาอังกฤษ และรับมอบส่วนลดพิเศษ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท กรณีหา้ งหุน้ ส่วนจำกัด ดับบลิว แอนด์
พี แอดวานซ์ เซอร์วสิ มีหนังสือ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ขออนุมตั กิ ารขยายระยะเวลาการส่งมอบงานตาม
สัญญา และไม่แสดงข้อมูลด้านการเงินฉบับภาษาอังกฤษโดยยินยอมมอบส่วนลด ๓,๐๐๐ บาท คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ มีความเห็นให้ขยายระยะเวลาส่งมอบงานงดแสดงข้อมูลด้านการเงินฉบับภาษาอังกฤษ รับมอบส่วนลด
๓,๐๐๐ บาท ซึง่ รอง ผอก.ฝบร. อบุมตั ิ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
คูส่ ญ
ั ญาตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ว า่ จ้างและผู้รบั จ้างตกลงเรียกสัญ ญาจ้างจัด ทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๓ และ
บันทึกข้อตกลงหลักต่อไปนี้
๑.๑ ผูว้ า่ จ้างและผูร้ บั จ้างตกลงเรียกสัญ ญาเลขที่ จ.๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
ว่า “สัญ ญาหลัก”
๑.๒ ผูว้ า่ จ้างและผูร้ บั จ้างตกลงเรียกบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไข เพิม่ เติม สัญญาจ้าง
จัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๓ เลขที่ จ.๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลัก”

ข้อ ๒. คูส่ ญั ญาทัง้ สองฝ่ายตกลงแก้ไข เพิม่ เติม ข้อความในสัญญาหลัก

๒.๑ ผูร้ บั จ้างตกลงลดค่าจ้างให้แก่ผวู้ า่ จ้างตามสัญ ญาหลัก ข้อ ๑. จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
(สามพันบาทถ้วน) จากการงดการจัดทำข้อมูลรายงบการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ฉบับภาษาอังกฤษ จากเดิม
๓๗๖,๖๔๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมืน่ หกพันหกร้อยสีส่ บิ บาทถ้วน) รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ลดลงเหลือ ๓๗๓,๖๔๐ บาท
(สามแสนเจ็ดหมืน่ สามพันหกร้อยสีส่ บิ บาทถ้วน) รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
๒.๒ ผูว้ า่ จ้างตกลงให้ผรู้ บั จ้าง แก้ไข ลดข้อกำหนดขอบเขตการจ้าง (TOR) ของสัญญาหลัก
ผนวก ๒ โดยงดการจัดทำข้อมูลรายงบการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ฉบับภาษาอังกฤษ
๒.๓ ผูว้ า่ จ้างตกลงให้ผ รู้ บั จ้าง ขยายระยะเวลาส่งมอบงานใน ข้อ ๕. ตามสัญ ญาหลัก
จากเดิม “ภายใบวับที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔” แก้ไขเปีบ “ภายใบวับที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔”

ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึง่ ของสัญญาหลัก และบันทึกข้อตกลงหลัก ข้อความใดที่
ขัดหรือแย้งกับสัญญาหลัก และบันทึกข้อตกลงหลัก ให้ใช้ขอ้ ความตามบันทึกข้อตกลงนี้ ข้อความนอกนัน้ ให้ถอื
ตามสัญญาหลักทุกประการ
บัน ทึกข้อตกลงนีท้ ำขึน้ เป็น สองฉบับ มีข อ้ ความถูก ต้อ งตรงกัน คู,สัญ ญาไต้อ า่ นและเข้าใจ
ข้อ ความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ล งลายมือ ซือ่ พร้อ มประทับ ตรา(ถ้ามี) ไว้เป็น สำคัญ ต่อ หน้าพยานและ
คูส่ ญ
ั ญาต่างยึดถือไว้ฝา่ ยละหนึง่ ฉบับ
ลงซือ่ ..................'.....f..........................ผูว้ า่ จ้าง
(นางพนิดา ทองสุข)
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ะ --^ ะ ^ ห'างห้นส่วนจำกัด ด้บบสิว แอนติ พ แอดวานช เชอรวิส
โดย นายปกิณ กะ เศรษฐาเลาห้ ผูร้ บั มอบอำนาจลงนามผูกพันห้างหุน้ ส่วนจำกัด)
ลงซือ่ ....................................................พยาน
(บายมานิตย์ รืน่ ภาคจิตร์)

.

(X

ลงซอ..............)ะ:..:.................................พยาน
(นายประเสริฐ ขน๓ า)

