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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๔๙๖๔ , ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗ 

ท่ี สกม. (กนก.) j>Lc/> [$ /๒£๖๓ วันที่ ^//พฤศจ ิกายน ๒๔๖๓
เร่ือง ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้!ข เพ่ิมเติม 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.

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้!ข เพ่ิมเติม 
สัญญาจ้างทำงานด้านคดี ตามบันทึกข้อตกลง เลขท่ี จ.๑๖๑/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ กับ 
ว่าท่ี ร.ต.หญิง นพรัตน์ ลาภนิธิพร รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการใบส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ ไทยสวัสด้ี) 
ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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สำนักงานใหญ่ (.ลฃท่ี ©๓® ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. ๑0๓๑๐ 
โทร. 0-๒๒๔๖-๐๓๓๙, ๐-๒๒๔๖-0๗๔๑-๔, ๐-๒๒๔๖-๐๗๔๐-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒๑๘๙

บนัทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยการแกไ้ข เพิม่เติม สญัญาจา้งทำงานดา้นคดี

บันทึกข้อตกลงเลขท่ี .1 .ไ? จ..(๒๕๒๓.

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ต้ังอยู่เลขท่ี
๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี ...!>.b.Jf|.ศฺ.10.กุยน..Mbm.......
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำส่ังองค์การ 
ที, ๘๐๔/๒๔๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๑ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหน่ึง กับ 
ว่าที, ร.ต.หญิง นพรัตน์ ลาภนิธิพร บัตรประจำตัวประขาขน เลขท่ี ๑ ๑๐๓๔ ๐๐๐๐๒ ๔๒ ๘ อยู่บ้านเลขท่ี 
๑๗๙ ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า 
"ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหน่ึง

ตามคำสั่งองค์การขนสางมวลซนกรุงเทพที่ ๔๙๓/๒๔๖๓ เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนนิติกร 
อัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๔๖๓ ให้เลื่อนขั้นเงินเดือน จำนวน ๑ ขั้น ให้กับ 
นิติกรอัตราจ้าง จำนวน ๑๔ คน ที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากอัตราเงินเดือนเดิม ขั้นท่ี ๑๐ อัตรา 
๑๔,๐๐๐ บาท เป็นอัตราเงินเดือนใหม่ ขั้นที่ ๑๑ อัตรา ๑๔,๘๙๐ บาท เป็นผลให้การคำควณอัตราค่าปรับ 
เพ่ิมข้ึนตามฐานเงินเดือนของลูกจ้าง กรณีหากลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญา และเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
อัตราค่าจ้างใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องแกไข เพ่ิมเติมสัญญา

คู่สัญญาตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปน้ี
ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงเรียกสัญญาจ้างทำงานด้านคดี และบันทึกข้อตกลงดังต่อไปน้ี 

(๑) ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงเรียกสัญญาจ้างทำงานด้านคดี เลขท่ี จ.๓๑/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ เมษายน ๒๔๖๓ ว่า “สัญญาหลัก”

(๒) ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงเรียกบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม 
บันทึกข้อตกลงเลขท่ี จ.๑๔๑/๒๔๖๓ ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๔๖๓ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลัก”

ข้อ ๒. คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายตกลงแก้ไขข้อความในสัญญาหลัก
๒.๑ ข้อ ๔. วรรคสอง จากเดิม “กรณีผู้รับจ้างไม่ลงข่ือหรือไม่บันทึกเวลาทำงานตาม 

วรรคแรกผู้ว่าจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้างในวันท่ีไม,ลงข่ือหรือไม่บันทึกเวลาในอัตราวันละ ๔๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)” 
แก้ไขเป็น “กรณีผู้รับจ้างไม่ลงข่ือหรือไม่บันทึกเวลาทำงานตามวรรคแรกผู้ว่าจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้างในวันที่ไม่ลง 
ซ่ือหรือไม่บันทึกเวลาในอัตราวันละ ๔๓๐ บาท (ห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)”



๒

๒.๒ ข้อ ๖. จากเดิม “หากผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานข้ากว่ากำหนดเวลาหรือเลิกปฏิบัติงาน 
ก่อนกำหนดเวลาตามข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างจะหักค่าจ้างซ่ัวโมงละ ๖๒.๕๐ บาท (หกลิบสองบาทห้าลิบสตางค์)” แก่ไขเป็น 
“หากผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานข้ากว่ากำหนดเวลาหรือเลิกปฏิบัติงานก่อนกำหนดเวลา ตามข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างจะหัก 
ค่าจ้างซ่ัวโมงละ ๖๗ บาท (หกลิบเจ็ดบาทถ้วน)”

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

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ 
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ 
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

ลงซ่ือ.................. L ( . . . ......
(นางพนิดา ทองสุข)

ผู้ว่าจ้าง

ลงซ่ือ...................... ........................... ผู้รับจ้าง
(ว่าท่ี ร.ต.หญิง นพรัตน์ ลาภนิธิพร)

A น .  ^
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

ลงซ่ือ ............. ...........................................

(นายประเสริฐ ฃุนเภา)
พยาน


