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เรื่อง

ส่งสำเนาแพร่บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายระยะเวลาการส่งมอบงานจ้างที่ปรึกษาและการจัดทำ
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดหารถโดยสารตามแผนพิเนฟูกิจการ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

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.

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จ ัด ทำบัน ทึก ข้อ ตกลงว่าด้วยการขยายระยะเวลาการส่ง
มอบงานจ้า งที่ป รึก ษาและการจัด ทำร่า งขอบเขตของงาน (TOR) การจัด หารถโดยสารตามแผนพิเนฟูก ิจ การ
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ตามสัญ ญาเลขที่ จ.๒๙/๒๔๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๔๖๔ กับ ศูนย์บ ริการ
วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ ไที่ษสิวัสด)
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บันทึกข้อตกลงว่าด้วย
การขยายระยะเวลาการส่งมอบงานจ้างที่ปรึกษาและการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
(TOR) การจัดหารถโดยสารตามแผนฟ้นฟูกิจการ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ
(ฉบับปรับปรุงใหม่)
บันทึกข้อตกลงเลขที่ . . / M ^

บัน ทึก ข้อ ตกลงนี้ท ำที่ องค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุง เทพ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒ นธรรม
แขวงห้ว ยขวาง เขตห้ว ยขวาง กรุง เทพมหานคร เมื่อ วัน ที่
น^นา.น'น.๒*.พ . ......................................
ระหว่า ง องค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุง เทพ โดย น ายส ุร ะขัย เอี่ย มวขิร สกุล ผ ู้อ ำน วยก ารอ งค ์ก าร
ข น ส ่ง ม ว ล ข น ก ร ุง เท พ ต าม ค ำส ั่ง อ ง ค ์ก าร ข น ส ่ง ม ว ล ข น ก ร ุง เท พ ท ี่ ๒ ๒ ๓ /๒ ๕ ๖๓ ลงวัน ที่
๓9 มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไป ในบันทึกข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้ว ่า จ้า ง” ฝ่ายหนึ่ง กับ จุ-หาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัด ต ั้ง ข ึ้น ต าม พ ระราข บ ัญ ญ ัต ิจ ุฬ าล งก รณ ์ม ห าวิท ยาล ัย พ.ศ. ๒๕๕๑ สำน ัก งาน ตั้ง อยู่เ ลขท ี่ ๒๕๔
อาคารวิจ ัย จุฬ าลงกรณ ์ม ห าวิท ยาลัย ขั้น ๔ ถนนพญาไท แขวงวัง ใหม่ เขตปทุม วัน กรุง เทพมหานคร
โดย ดร.คุภ ิข ัย ตั้ง ใจตรง กรรม การผู้อ ำน วยการศูน ย์บ ริก ารวิช าการแห ่ง จุฬ าลงกรณ ์ม ห าวิท ยาลัย
ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า
“ที่ป รึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. คู่ส ัญ ญาตกลงเรียกสัญ ญาจ้างที่ป รึก ษาและการจัด ทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
การจัดหารถโดยสารตามแผนฟินฟูกิจการ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) ดังนี้
๑.๑ เรียกสัญญาจ้างที่ปรึกษาและการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดหา
รถโดยสารตามแผนฟินฟูกิจการ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) เลขที่ จ.๔๐/๒๕๖๓ ลงวับที่
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ว่า “สัญญาหลัก”
๑.๒ เรียกบัน ทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายระยะเวลาการส่งมอบงานจ้างที่ป รึกษา
และการจัด ทำร่า งขอบเขตของงาน (TOR) การจัด หารถโดยสารตามแผนฟิน ฟูก ิจ การ องค์ก ารขนส่งมวลซน
กรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) เลขที่ จ.๑๗๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิก ายน ๒๕๖๓ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลัก
ฉบับที่ ๑ ”
๑.๓ เรีย กบัน ทึก ข้อ ตกลงว่า ด้ว ยการขยายระยะเวลาการส่ง มอบงานจ้า งที่ป รึก ษา
และการจัด ทำร่า งขอบเขตของงาน (TOR) การจัด หารถโดยสารตามแผนฟิน ฟูก ิจ การ องค์ก ารขนส่งมวลซน
กรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) เลขที่ จ.๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลัก ฉบับที่
๒”
ข้อ ๒. ผู้ว ่าจ้างและที่ป รึก ษาได้ต กลง ขยายร ะยะเวลาส่งมอบงานดำเนิน โคร
สัญญาหลักออกไป ออกไปอีก ๙๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ครบกำหนดในบันทึกข้อตกลงหลัก ฉบับที่ ๒
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ข้อ ๓. ข้อ ความใดในสัญ ญาหลัก และบัน ทึก ข้อ ตกลงหลัก ฉบับที่ ๑ และ ๒ ที่ขัดกับ
ข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้ให้ไข้ข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้บังคับ ข้อความนอกจากนั้นให้ถือตามสัญญาหลัก
และบันทึกข้อตกลงหลัก ฉบับที่ ๑ และ ๒ ดังกล่าวทุกประการ
บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือขื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น สำคัญ ต่อ หน้าพยานและคู่ส ัญ ญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
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