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เรื่อง ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
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ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จ ัด ทำบัน ทึก ข้อ ตกลงว่าด้วยการเลื่อ นขั้น เงิน เดือ น
ตามบันทึกข้อตกลง เลขที่ จ.๑๕๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ กับ ว่าที่ ร.ต.หญิง นพรัตน์ ลาภนิธิพร
รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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Bangkok Mass Transit Authority

สำนัก งานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒ นธรรม เขตห้ว ยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐
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บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
บัน ทึก ข้อตกลงเลขที่....3 • ร$.9. J.๒ .^ร?รุ?.....
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่
๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ....^..^®.0 M ..^)?.ร?.................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การ
ที่ ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ขึ้งตอไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ว ่า จ้า ง” ฝ่ายหนึ่ง กับ
ว่าที่ ร.ต.หญิง นพรัตน์ ลาภนิธิพร บัตรประจำตัวประซาซน เลขที่ ๑ ๑๐๓๕ ๐๐๐๐๒ ๔๒ ๘ อยู่บ ้านเลขที่
๑๗๙ ถนนท่า ข้า ม แขวงแลมดำ เขตบางขุน เทีย น กรุงเทพมหานคร ขึ้งต่อ ไปในบัน ทึก ข้อ ตกลงนี้เรีย กว่า
"ผู้รับจ้าง'' อีกฝ่ายหนึ่ง
ตามคำสั่ง องค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุง เทพที่ ๕๙๓/๒๕๖๓ เรื่อ ง เลื่อ นขั้น เงิน เดือ นนิต ิก ร
อัตราจ้าง (ลูกจ้าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ผลงานปี ๒๕๖๓) ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้เลื่อนขั้น
เงินเดือน จำนวน ๑ ขั้น ให้กับนิติกร อัตราจ้าง (ลูกจ้าง) จำนวน ๑๔ คน ที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ได้รับ อนุม ัต ิท ำสัญ ญาจ้างปฏิบ ัต ิงานต่อกับ องค์ก าร จากอัต ราเงิน เดือ นเดิม ขั้นที่ ๑๐ อัตรา ๑๕,๐๐๐ บาท
เป็นอัตราเงินเดือนใหม่ ขั้นที่ ๑๑ อัตรา ๑๕,๘๙๐ บาท
คู่สัญญาตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงเรียกสัญ ญาจ้างทำงานด้านคดี เลขที่ จ.๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่
๙ เมษายน ๒๕๖๓ ว่า “สัญญาหลัก”
ข้อ ๒. ผู้ว ่า จ้างตกลงเลื่อ นขั้น เงิน เดือ นจำนวน๑ ขั้น ให้กับผู้รับจ้าง จากอัตราเงินเดือนเดิม
ขั้นที่ ๑๐ อัตรา ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นอัตราเงินเดือนใหม่ ขั้นที่ ๑๑ อัตรา ๑๕,๘๙๐ บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
ข้อ ๓. เฟือ เป็น หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญา และประกัน ความเสีย หายจากการ
ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันจำนวนร้อยละ ๕ ของอัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น เป็นเงินจำนวน
๓๑๒ บาท (สามร้อยสิบสองบาทถ้วน) ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างหักเอาจากเงินค่าจ้างของผู้รับจ้างที่จะได้รับในวันที่
๑๐ ของเดือน มอบให้แก,ผู้ว่าจ้างเพิ่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
ข้อ ๔. บันทึกข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลัก ข้อความใดที่ฃัดหรือแย้งกับสัญญาหลัก
ให้ใข้ข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้ ข้อความนอกนั้นให้ถือตามสัญญาหลักทุกประการ
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บัน ทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น เป็น สองฉบับ มีข ้อ ความถูก ต้อ งตรงกัน คู่ส ัญ ญาไต้อ ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือซื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน และ
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ผู้ว่าจ้าง

ลงซื่อ
(นางพนิดา ทองสุข)

ลงซื่อ .......................... ........................... ผู้รับจ้าง
(ว่าที่ ร.ต.หญิง นพรัตน์ ลาภนิธิพร)
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ลงซอ.................................................................พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)
พยาน

ลงซื่อ
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)

