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บนทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๔๙๖๔, ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗ 
ท่ี สกม. (กนก.) J ) 1) 0̂ ๒ ๕ ๖๓ วันที่ J p /c / พฤศจิกายน ๒๔๖๓
เรื่อง ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไข เพิ่มเติม สัญญาจ้างทำงานด้านคดี
เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.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.

ด ้วย กล ุ่ม งาน น ิต ิกรรม  ส ำน ัก ก ฎ ห ม าย ได ้จ ัด ท าบ ัน ท ึก ข ้อ ต ก ล งว ่าด ้ว ยก ารแ ก ้ไข  
เพิ่มเติม สัญญาจ้างทำงานด้านคดี ตามบันทึกข้อตกลง เลขที่ จ.๑๔๘/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ 
กับ นายธิติพล คงคาหลวง รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ ใy โบสืวสด) 
ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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ออุคการบนสอมวลบนกรอเกพ

Bangkok Mass Transit AuthorityBA/ITA สำนักงาบใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห ้วยขวาง กทม. ๑ 0๓๑0
oonmsuuaouMwunsoinw โทร. 0-๒๒๔๖-0๓๓๙, 0-๒๒๔๖-0๗๔๑-๔, 0-๒๒๔๖-0๗๔0-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒๑๘๙

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไข เพ่ิมเติม สัญญาจ้างทำงานด้านคดี

บันทึกข้อตกลงเลขท ี่. . ใ .*

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่
๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ .. .̂ว ั . . .. .̂วั??.๓...........
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การ 
ท่ี ๘๐๔/๒๔๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๑ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผ ู้ว ่าจ ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ 
นายธิต ิพล คงคาหลวง บ ัตรประจำต ัวประขาซน เลขที' ๓ ๑๐๒๔ ๐๑๒๓๒ ๗๔ ๙ อย ู่บ ้าน เลขท ี, ๑๒ 
ซอยประซาอุทิศ ๔๔ แยก ๔ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า 
"ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามคำสั่งองค์การขนสางมวลซนกรุงเทพที, ๔๙๓/๒๔๖๓ เรือง เล ือนขั้นเงินเดือนนิต ิกร 
อัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๖๓ ให้เลือนขั้นเงินเดือน จำนวน ๑ ขั้น ให้กับ 
นิติกรอัตราจ้าง จำนวน ๑๔ คน ที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากอัตราเงินเดือนเดิม ขั้นที่ ๑๐ อัตรา 
๑๔,๐๐๐ บาท เป็นอัตราเงินเดือนใหม่ ข้ันที, ๑๑ อัตรา ๑๔,๘๙๐ บาท เป็นผลให้การคำควณอัตราค่าปรับ 
เพิ่มขึ้นตามฐานเงินเดือนของลูกจ้าง กรณีหากลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา และเพื่อให้สอดคล้องกับ 
อัตราค่าจ้างใหม่ จึงมิความจำเป็นต้องแก้ไข เพิ่มเติมสัญญา

คู่สัญญาตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงเรียกสัญญาจ้างทำงานด้านคดี และบันทึกข้อตกลงดังต่อไปน้ี 

(๑) ผ ู้ว ่าจ ้างและผ ู้ร ับจ ้างตกลงเร ียกส ัญญาจ้างทำงานด้านคดี เลขที่ จ .๑๖/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๔๖๓ ว่า “สัญญาหลัก”

(๒) ผู้ว ่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงเรียกบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเลือนขั้นเงินเดือนตาม 
บันทึกข้อตกลงเลขที่ จ.๑๔๑/๒๔๖๓ ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๔๖๓ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลัก”

ข้อ ๒. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงแก้ไขข้อความในสัญญาหลัก
๒.๑ ข้อ ๔. วรรคสอง จากเดิม “กรณีผู้รับจ้างไม่ลงซื่อหรือไม่บันทึกเวลาทำงานตาม 

วรรคแรกผู้ว่าจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้างในวันที่ไม่ลงซื่อหรือไม่บันทึกเวลาในอัตราวันละ ๔๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)” 
แก้ไขเป็น “กรณีผู้รับจ้างไม่ลงซื่อหรือไม่บันทึกเวลาทำงานตามวรรคแรกผู้ว่าจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้างใบวันที่ไม่ลง 
ซื่อหรือไม่บันทึกเวลาในอัตราวันละ ๔๓๐ บาท (ห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)”



๒

๒,๒ ข้อ ๖. จากเดิม “หากผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานข้ากว่ากำหนดเวลาหรือเลิกปฏิบัติงาน 
ก่อนกำหนดเวลาตามข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างจะหักค่าจ้างชั่วโมงละ ๖๒.๕๐ บาท (หกสิบสองบาทห้าลิบสตางค์)” แก่ไขเป็น 
“หากผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานข้ากว่ากำหนดเวลาหรือเลิกปฏิบัติงานก่อนกำหนดเวลา ตามข้อ ๒ ผู้ว ่าจ้างจะหัก 
ค่าจ้างชั่วโมงละ ๖๗ บาท (หกสิบเจ็ดบาทถ้วน)”

ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลัก และบันทึกข้อตกลงหลัก ข้อความใด 
ที่ขัดหรือแย้งกับสัญญาหลัก และบันทึกข้อตกลงหลัก ให้ใช้ข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้ ข้อความนอกนั้นให้ 
ถือตามสัญญาหลัก และบันทึกข้อตกลงหลักทุกประการ

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู,สัญญาไต้อ่านและเข้าใจ 
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และ 
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงซ่ือ .......IX ...... .
(นางพนิดา ทองสุข)

ผู้ว่าจ้าง

ลงซ่ือ
(นายธิติพล คงคาหลวง)

ผู้รับจ้าง

ลงซื่อ................................................................ พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

ลงขอ................... .บั............................
(นายประเสริฐ ขุนเภา)

;พยาน


