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อจคํทารนนส่จLD ลบ unsomw
หน่วยงาน สำนักกฎหมาย ก̂ลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕ , ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗
ที่ สกม. (กนก.) JU> 1̂  <JA> ๕๖๓ วันที่ $  พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เรื่อง ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ข.ผอก.ฝบร. ซ.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 กลุ่มงานนิต ิกรรม สำนักกฎหมาย ได ้จ ัดทำบ ันท ึกข ้อตกลงว ่าด ้วยการเล ื่อนข ั้นเง ินเด ือน 
ตามบันท ึกข้อตกลง เลขที่ จ.๑๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ กับ นายไพรัข ว ิลาทอง รายละเอียด 
ปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์
ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัต ิการแทน ผอ.สกม.
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Bangkok Mass Transit Authority
สำน ักงาน'ใหฟ (.ลฃที่ ๑๓๑ ถนนว ัฒ นธรรม  เขต ห ้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐ 
โทร. 0-๒๒๔๖-๐๓๓๙, 0-๒๒๔๖-๐๗๔©-๔, 0-๒๒๔๖-๐๗๔๐-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒๑๘๙

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน

บันทึกข้อตกลงเลขที่

บ ันท ึกข ้อตกลงฉบ ับน ี้ทำข ึ้น  ณ องค ์การขนส ่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ ่ ต ั้งอย ู่เลขท ี่
๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี ....ร®...^าฟม้...'?!^.โ?...............
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การ 
ที่ ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซ ึ่งต ่อไปในบ ันท ึกข ้อตกลงน ี้เร ียกว่า “ ผ ู้ว ่าจ ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ 
น าย ไพ ร ัช  ว ิล าท อ ง บ ัต รป ระ จ ำ ต ัว ป ระ ซ า ซ น  เลขท ี่ ๑ ๑ ๐ ๐ ๕  ๐๐๔ ๐๙  ๕๗ ๖ อ ย ู่บ ้าน เล ข ท ี่ ๙๒ 
ซอยรามอ ินทรา ๓๗ แซงอน ุสาวร ีย ์ เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร ซ ึ่งต ่อไปในบ ันท ึกข ้อตกลงน ี้เร ียกว ่า 
"ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามคำส ั่งองค ์การขนส ่งมวลซนกร ุงเทพ ท ี่ ๕๙๓/๒๕๖๓ เร ื่อง เล ื่อน ข ั้น เง ิน เด ือน น ิต ิกร 
อัตราจ้าง (ลูกจ้าง) ประจำป ีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ผลงานปี ๒๕๖๓) ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให ้เล ื่อนข ั้น 
เงินเดือน จำนวน ๑ ข ั้นให ้ก ับน ิต ิกร อัตราจ้าง (ลูกจ้าง) จำนวน ๑ ๔ คนที่ผ ่านการประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงาน 
ได ้ร ับอนุม ัต ิทำสัญญาจ้างปฏิบ ัต ิงานต่อก ับองค์การ จากอัตราเง ินเด ือนเด ิม ข ั้นท ี่ ๑๐ อัตรา ๑๕,๐๐๐ บาท 
เป็นอัตราเงินเดือนใหม่ ขั้นที่ ๑๑ อัตรา ๑๕,๘๙๐ บาท

คู่สัญญาตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันตังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ว ่าจ ้างและผู้รับจ้างตกลงเรียกสัญญาจ้างทำงานด้านติดตามหนี้และบังคับคดื เลขท่ี 

จ.๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ว่า “ สัญญาหลัก”
ข้อ ๒. ผู้ว ่าจ ้างตกลงเล ื่อนข ั้น เง ิน เด ือนจำนวน๑ ข ั้น ให ้ก ับ ผู้รับจ้าง จากอัตราเงินเดือนเดิม 

ขั้นที่ ๑๐ อัตรา ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพับบาทถ้วน) เป็นอัตราเงินเดือนใหม่ ขั้นที่ ๑๑ อัตรา ๑๕,๘๙๐ บาท 
(หนึ่งหมื่นห้าพับแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ข้อ ๓ เพ ิ่อ เป ็น ห ล ักป ระก ัน การป ฏ ิบ ัต ิตาม ส ัญ ญ า และป ระก ัน ค วาม เส ียห ายจากการ 
ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้ร ับจ้างได้วางหลักประกันจำนวนร้อยละ ๕ ของอัตราค่าจ้างที่เพ ิ่มขึ้น เป็นเงินจำนวน 
๑๗๘ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) ) และผู้ร ับจ้างตกลงให้ผ ู้ว ่าจ ้าง ห ักเอาจากเงินค ่าจ ้างของผ ู้ร ับจ ้าง 
ที่จะได้รับในวันที่ ๑๐ ของเดือน

ข้อ ๔. บันทึกข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลัก ข้อความใดที่ฃัดหรือแย้งกับสัญญาหลัก 
ให้ใช้ข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้ ข้อความนอกนั้นให้ถือตามสัญญาหลักทุกประการ



๒

บ ันท ึกข ้อตกลงน ี้ทำข ึ้น เป ็นสองฉบ ับ ม ีข ้อความถ ูกต ้องตรงก ัน ค ู่ส ัญญาได้อ ่านและเข้าใจ 
ข้อความโดยละเอ ียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อ พร้อมประท ับตรา (ถ้ามี) ไว้เป ็นสำคัญต่อหน้าพยาน และ 
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงซื่อ

ลงซื่อ

............. . V ........................ผู้ว่าจ้าง
(นางพ'นิดา ทองสุข)

ผู้รับ'จ้าง
(นายไพรัซ วิลาทอง)

ลงฃิอ................................................................พยาน

ลงซื่อ.

(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

(นางสาวสุนิตรา ภูวา)
.พยาน


