
สัญญาจ้างก่อสร้าง 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ )

สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่งรอง 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนJตามคำสั่งองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ชื่งต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า "ผู้ว่าจ้าง" 
ฝ่ายหนี้งกับ หจก.วรรณพิชิตคอนสตรัคชั่น ชํ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเปียนหุ้นส่วนบริษัท 
จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขท่ี ๑๘๒/หมู่ ๑๑ โดยนางศรไพร 
วรรณภพ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฎตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ ลพ ๐๐๑๔๗๔ สง์วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ แนบท้าย 
สัญญานี้ ชํ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนี้ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านใหม่สัน 
มะนะ หมู่ที่ ๘ บ้านพันตาเกิน หมู่ที่ ๕ ตำบลท้นจง เชื่อมบ้านป่ายาง หมู่ที่ ๘ ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด 
ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒1๐๖๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกหมื่นเจ็ด 
พันท้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดน้ีคู' 
สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฎิบํติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนี้งของ สัญญานี้ 
๒.๑ ผนวก ๑. สำเนาบันทึกขออนุมํติปรับลดค่างาน 
๒.๒ ผนวก ๒. สำเนาบัญชีก่อสร้าง 
๒.๓ ผนวก ๓. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

จำนวน ๒ แผ่น 
จำนวน ๑ แผ่น 
จำนวน ๑ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัคแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้

, นุ . ส่/นิริ(ลงซอ)............... ..........................
(บายวิชัย บุญอุดมพร) (นางศรีไพร วรรณภพ)



ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,0๗๐,00๐.0๐ บาท (สองล้าน 
เจ็ดหมื่นบาทล้วน) ชํ่งไค้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคา 
เหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด  ๆ ดังนี้

งวดท่ี ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,0๗0,0๐0.00 บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นบาทล้วน) เมื่อผู้รับจ้างไค้ 
ปฎิใ]ตงาน ถนนคอนกรดเสริมเหล็ก สายทางบ้านใหม่สันมะนะ หมู่ที่ ๘ บ้านพันตาเกิน หมู่ที่ ๕ ตำบลค้นชง เช่ือม 
บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๘ ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อไค้ส่งมอบงานครบล้วนตามสัญญานั้นให้แล้ว 
เสร็จภายใน ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ 

แก้ไขใหม่เป็น
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,0 ๖๗,๕00.00 บาท (สองล้าน 

หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทล้วน) ชื่งไค้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด  ๆ ดังนี้

งวดท่ี ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๖๗,๕๐๐.๐0 บาท (สองล้านหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เม่ือ 
ผู้รับจ้างไค้ปฎิบํตงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านใหม่สันมะนะ หมู่ที่ ๘ บ้านพันตาเกิน หมู่ที่ ๕ ตำบล 
ค้นชง เชื่อมบ้านป่ายาง หมู่ที่ ๘ ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 100.00% ตามสัญญาให้แล้วเสร็จ 
ภายใน ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ
ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไวในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิไค้ 
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕,®๗๕.๐0 บาท (ห้าพันหนํ่งร้อย 
เจ็ดสิบห้าบาทล้วน)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนิ่งเป็น 
จำนวนเงิน วันละ 0.๐๐ บาท นับกัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างไค้ขยายให้จนถึงวันที่ 
ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า 
เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไค้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิไค้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎิป่ติ
ตามสัญญาต่อไปไค้ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทขิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ไค้และล้าผู้ว่าจ้างไค้แจ้งช้อเรียก 
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมิสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน 
บอกเลิกสัญญาไค้อีกด้วย

(ลงซื่อ)................ะ[ ^ . . . ....................ผู้ว ่าจ้าง
(นายวิชัย บฺญอฺดมพร) (นางศรีไพร วรรณภพ)

ผัว'าจ้าง



แก้ไขใหม่เปีน
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไวํ้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ 

บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วันละ ๕,®๖๘.๗๕ บาท (ห้า 
พันหนี้งร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง 
ควบคุมงานอีกต่อหนี้งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.00 บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่า 
จ้างไต้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเริยกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการ 
ที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไต้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิไต้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎิม่ด 
ตามสัญญาต่อไปไต้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทซิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ©๘ ก็ไต้ และล้าผู้ว่าจ้างไต้แจ้งช้อเริยก 
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน 
บอกเลิกสัญญาไต้อีกด้วย

ความในสัญญาจ้างดังกล่าวขัดหรือแย้งความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ 
ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ส่วนความและข้อตกลงอื่นให้คงเดิมไว้ตามสัญญาจ้าง 

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีช้อความถูกต้องตรงถัน คู่ 
สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็น 
สำคัญต่อหน้าพยาน และคู'สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนี้งฉบับ

. « ,  / ( _  J  J !(ลงชอ).................... !..■ ...ไ:..... ....................... พยาน
(นางสาวเอี่ยมศริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.หญิง....... . ' ว ั^ ..............พยาน
(วันเพ็ญ พานแล้ว)



เอกสารแนบท้าย 
สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๕ 
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน. ๒๕๖๔

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙/0 ๖/๒๕๖๔ คู,สัญญาได้ตกลงแกไขการส่งมอบงานใหม่
เป็นดังนี้
โดยมีรายการส่งมอบดังนี้
รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็ก สายทางบ้านใหม่สันมะนะ หมู่ที่ ๘ บ้านพันตาเกิน หมู่ที่ ๕ ตำบลด้นธง 
เชื่อมบ้านป่ายาง หมู่ที่ ๘ ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
งวดเงิน งวดงาน กำหนดส่งมอบงาน จำนวนเงิน เงินล่วงหน้า เงินประกันผลงาน จำนวนเงินเหลือจ่าย

๑ ๑ ๒๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒,๐๖๗,๕๐0 .๐0 ๒1๐๖๗,๕๐๐.๐๐


