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ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
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บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเลื่อนจั้นเงินเดือน
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บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ลำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่
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ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การ 
ท่ี ๘๐๔/๒๔๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผ ู้ว ่าจ ้าง” ฝ่ายหนี่ง กับ 
นายคุณนิธิ สุวรรณถาวร บัตรประจำตัวประซาซน เลขที่ ๑ ๙๒๙๙ ๐๐๒๙๗ ๐๐ ๘ อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๐/๔๕ 
หมู่ ๒ ตำบลโคกหล่อ อำเภอเม ืองตร ัง จังหวัดตรัง ซึ่งต ่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผ ู้ร ับ จ ้าง” 
อีกฝ่ายหนึ่ง
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ตามคำสั่งองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพที่ ๕๙๓/๒๕๖๓ เรื่อง เล ื่อนขั้นเงินเด ือนนิต ิกร 
อัตราจ้าง (ลูกจ้าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ผลงานปี ๒๕๖๓) ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้เลื่อนขั้น 
เงินเดือน จำนวน ๑ ข้ัน ให้กับนิติกร อัตราจ้าง (ลูกจ้าง) จำนวน ๑๔ คน ที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ได้รับอนุมัติทำสัญญาจ้างปฏิบัติงานต่อกับองค์การ จากอัตราเงินเดือนเติม ขั้นที่ ๑๐ อัตรา ๑๕,๐๐๐ บาท 
เป็นอัตราเงินเดือนใหม่ ข้ันท่ี ๑๑ อัตรา ๑๕,๘๙๐ บาท

คู่สัญญาตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันตังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงเรียกสัญญาจ้างทำงานด้านคดี เลขท่ี จ.๔๘/๒๕๖๓ ลงวันท่ี 

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ว่า “สัญญาหลัก”
ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างตกลงเลื่อนขั้นเงินเดือน จำนวน๑ ขั้น ให้กับผู้รับจ้าง จากอัตราเงินเดือนเติม 

ข้ันท่ี ๑๐ อัตรา ๑๕,๐๐๐ บาท (หน่ึงหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) เป็นอัตราเงินเดือนใหม่ ข้ันท่ี ๑๑ อัตรา ๑๕,๘๙๐ บาท 
(หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยเถ้าลิบบาทถ้วน)

ข้อ ๓. เพ ื่อเป ็นหล ักประก ันการปฏ ิบ ัต ิตามส ัญญา และประก ันความเส ียหายจากการ 
ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันจำนวนร้อยละ ๕ ของอัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น เป็นเงินจำนวน 
๔๔๕ บาท (สี่ร้อยลื่ลิบห้าบาทถ้วน) และผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้าง หักเอาจากเงินค่าจ้างของผู้รับจ้างที่จะได้รับ 
ในวันท่ี ๑๐ ของเดือน

ข้อ ๔. บันทึกข้อตกลงนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลัก ข้อความใดที่ฃัดหรือแย้งกับสัญญาหลัก 
ให้ใข้ข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้ ข้อความนอกนั้นให้ถือตามสัญญาหลักทุกประการ

/ ’บ ัน ทึก...



๒

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ 
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือขื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และ 
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
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(นายมานิตย์ รึนภาคจิตร์)


