
บันทึกข้อความ
BMTA

วจค์การนนส่จบจลนนกSOเกพ
หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕ , ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗ 
ท่ี สกม. (กนก.) J )(yh o  / ๒๕๖๓ วันที่ [r7 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เรื่อง ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝบร. ข.ผอก.ฝรอ.๑ ซ.ผอก.ฝรอ.๒ สตง. ผอ.สบก. 

ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบจ. ผอ.สจท. ผอ.สกม.

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จ ัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด ้วยการเลื่อนขั้นเงินเด ือน 
ตามบันท ึกข ้อตกลง เลขที่ จ .๑๔๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ กับ นายณ ัฐว ุฒ ิ ปร๋อกระโทก 
รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปน้ี4(นายวิบูลย์ ไทยสวัสด)
ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.



BM17X
องค์การนนสอชวสนบกรอเกพ

ส ั ใ 1อจคก์ารบนสอขวลบบก SO เทIIAI
Bangkok Mass Transit Authority
สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห ้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐ 
โทร. 0-๒๒๙๖-๐๓๓๙, ๐-๒๒๔๖-0๗๔๑-๔, 0-๒๒๔๖-๐๗๔๐-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒©๘๙

บันทึกจ้อตกลงว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน

บันทึกข้อตกลงเลขท ี่. . 1 : ๒๕๖.๓

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่
๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ . ..^ ...ร.™™...!^!?โ,..................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การ 
ท่ี ๘๐๔/๒๕;๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๑ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า "ผ ู้ว ่าจ ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ 
นายณัฐวุฒ ิ ปริอกระโทก บัตรประจำตัวประซาซน เลขที่ ๑ ๓๐๐๗ ๐๐๑๑๗  ๙๑ ๗ อยู่บ ้านเลขที่ ๒๗๖ 
หมู่ที่ ๑ ตำบลด ่านเกว ียน อำเภอโซคซัย จังหวัดนครราซสีมา ซึ่งต่อไปใบบันทึกข้อตกลงนี้ จะเร ียกว ่า 
“ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามคำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพที่ ๔๙๓/๒๔๖๓ เรื่อง เล ื่อนขั้นเงินเด ือนนิต ิกร 
อัตราจ้าง (ลูกจ้าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ (ผลงานปี ๒๔๖๓) ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๖๓ ให้เลื่อนขั้น 
เงินเดือน จำนวน ๑ ข้ัน ให้กับนิติกร อัตราจ้าง (ลูกจ้าง) จำนวน ๑๔ คน ที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ได้รับอนุมัติทำสัญญาจ้างปฏิบัติงานต่อกับองค์การ จากอัตราเงินเดือนเดิม ขั้นที่ ๑๐ อัตรา ๑๔,๐๐๐ บาท 
เป็นอัตราเงินเดือนใหม่ ข้ันท่ี ๑๑ อัตรา ๑๔,๘๙๐ บาท

คู่สัญญาตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ว ่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงเรียกสัญญาจ้างทำงานด้านติดตามหนี้และด้านคดื เลขที่ 

จ.๗๖/๒๔๖๓ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๔๖๓ ว่า “สัญญาหลัก”
ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างตกลงเลื่อนขั้นเงินเดือน จำนวน ๑ ขั้น ให้กับผู้รับจ้าง จากอัตราเงินเดือนเดิม 

ข้ันท่ี ๑๐ อัตรา ๑๔,๐๐๐ บาท (หน่ึงหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) เป็นอัตราเงินเดือนใหม่ ข้ันท่ี ๑๑ อัตรา ๑๔,๘๙๐ บาท 
(หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ข้อ ๓ เพ ื่อ เป ็นหล ักประก ันการปฏ ิบ ัต ิตามส ัญญ า และประก ัน ความเส ียห ายจากการ 
ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันจำนวนร้อยละ ๔ ของอัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น เป็นเงินจำนวน 
๔๓๔ บาท (ห้าร้อยสามสิบล่ืบาทถ้วน) และผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้าง หักเอาจากเงินค่าจ้างของผู้รับจ้างที่จะได้รับ 
ในวันท่ี ๑๐ ของเดือน

ข้อ ๔. บันทึกข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลัก ข้อความใดที่ขัดหรือแย้งกับสัญญาหลัก 
ให้ใซ้ข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้ ข้อความนอกนั้นให้ถือตามสัญญาหลักทุกประการ

/บัน'ทึก...



บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่ส ัญญาได้อ่านและเข้าใจ 
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือขื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และ 
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

-  / (/ลงซอ......................... ...L................
(นางพนิดา ทองสุข)

ผู้ว่าจ้าง

ลงขื่อ........................SJ\. .̂......................
(นายณัฐวุฒิ ปร้อกระโทก)

ผู้รับจ้าง

ลงข่ือ
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

พยาน

(นางสาวสุนิตรา ภูวา)
:พยาน


