
สัญญาจ้างก่อสร้าง 
(ฉบับแก่ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ )

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา 

สัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนโดยนายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่ง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖0/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า 
"ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนี้งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปริยากเป  (2003) ซึ่งจคทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณสำนักงานทะเบียนหุ้น 
ส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีลำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐๘ หมู่ที่ ๑ ตำบล 
วังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูนโดยนายกฤษฎา ไชยธรรม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฎตาม 
หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ 
ลพ. ๐๐๒๐๘๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนี้ง 

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ขุดลอกลำนํ้าสารบริเวณฝายมหาโชค บ้านป่าตึงงาม 
หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๙๐,๐๐๐.0๐ บาท (สองล้านหกแสนเค้า 
หมื่นบาทล้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ แล้วทั้น 

บัคนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก่ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้
๑. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาน้ี เป็นส่วนหน้ีงของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี ๑/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 

๗ ตุลาคม ๒๕๖๔
๒. แก้ไขแบบแปลนเลขท่ี อบจ.ลพ/ชป/๐๑๐/๒๕๖๔ แผ่นท่ี ๖
๓. แก้ไขรายการปริมาณงานดินจาก ๕๑,๓๗๙.๒๕ ลูกบาศณ์มฅร คงเหลือปริมาณตินท่ีสามารถ 

ดำเนินการขุดลอกได้จริง จำนวน ๕®,๒๘๕.๗๕ ลูกบาศก์เมตร
๔. ปรับลดค่างานในส่วนท่ีไม่สามารถตำเนินการได้คิดเป็นเงินจำนวน ๔5๘๘๙.๘๖ บาท (ส่ีพันแปด 

ร้อยแปดสิบเก้าบาทแปดสิบหกสตางค์)
๕. แก้ไขข้อความสัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี ๑/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดังน้ี 

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา
๒.® แบบแปลนและรายละเอียด จำนวน ๑ แผ่น
๒.๒ บัญชีแสดงรายการดัดค่างานในส่วนท่ีไม่สามารถขุดลอกได้ จำนวน ๑ แผ่น
๒.๓ ตารางรายการปริมาณงานดินขุด (พ้ืนท่ีดินขุดตามสัญญาเติม) จำนวน ๑ แผ่น
๒.๔ ตารางรายการปริมาณงานดินขุด (พ้ืนท่ีดินขุดท่ีสามารถตำเนินการได้จริง) จำนวน 
๒.๕ ลำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน

(ลงช่ือ)........... .ไ?££^ 'ร ี....................... ผู้ว่าจ้าง (ลงช่ือ)....... .ไ !เ^ .ไ ^?!* ?^ ,...........
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายกฤษฎา ไชยธรรม)



ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างแอะการจ่ายเงิน 
ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๖๙©,000.00 บาท (สองล้านหก 
แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ชํ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗๕,๙๘๑.๓® บาท (หนี้งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเถ้าร้อย 
แปดสิบเอ็คบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม 
เป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด  ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๙©,000.00 บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง 
ได้ปฎิปติงาน ขุดลอกลำนํ้าสาร บริเวณฝายมหาโชค บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด 
ลำพูน เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๕ มกราคม ๒๕๖๕ 

แก้ไขใหม่เป็น
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๖๘๕,๑๑0.๑๔ บาท (สองล้าน 

หกแสนแปดหมื่นห้าพันหนี้งร้อยสิบบาทสิบสี่สตางค์) ชํ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗๕,๖๖๑.๔๑บาท (หนี้ง 
แสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบเอ็คบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด  ๆ ดังนี้

งวดท่ี ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๘๕,®®0.๑๔ บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันหนี้งร้อยสิบ 
บาทสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฎิป่ติงาน ขุดลอกลำนํ้าสาร บริเวณฝายมหาโชค บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ ตำบล 
ป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 100.00% ครบถ้วนตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๕ มกราคม ๒๕๖๕

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ 
ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ 
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒,๖๙0.00 บาท (สองพันหกร้อย
เถ้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนี้งเป็น 
จำนวนเงิน วันละ 0.00 บาท นับสัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ 
ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรยกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า
เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้นหากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎิป่ติ 
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเริยก
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน 
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

แก้ไขใหม่เป็น
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ 

บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงินวันละ ๒,๖๘๕.๑๑ บาท ^  
(สองพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทสิบเอ็ดสตางค์) แ ละจะต ้อ งชำระค ่าใช ้จ ่ายใน ก ารค วบ ค ุม งาน ใน เม ื่อผ ู้ว ่า* 
ควบคุมงานอีกต่อหนี้งเป็นจำนวนเงิน วันละ 0.00 บาท นับสัคจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรื'tK มู.

(ลงช่ือ)............... ................................... ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงช่ือ)....... .ๆ )ดู.,.  .ๆ (ร
(นายกฤษฎา ไชยธรรม)



จ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเริยกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการ 
ที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และล้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก 
รัองไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน 
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ความใดในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ขัดหรือแย้งความตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 
๙๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ส่วนความและข้อตกลงอื่น 
ให้คงเดิมไว้ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๙๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ และในกรณีที่เอกสารแนบท้าย 
สัญญาขัดหรือแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินัจฉัยของผู้ว่าจ้าง

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกด้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน 
และเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา(ล้ามี)ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่ 
สัญญาต่างยึดไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงช่ือ).

(ลงช่ือ),

(ลงช่ือ).

(ลงช่ือ)

๘ ^ ' » "  ร'......................ผู้ว่าจำง
(นายวิชัย บุญอุดมพร) 

(นายกฤษฎา ไชยธรรม)

I f -  ^ พยาน
(นางสาวเอ่ียมคิริ สุริยะ)

.พยาน
(นางสาวโชติกา พันธุเศษ)



เอกสารแนบท้าย 
สัญญาเลขท่ี ๑๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๘ ฤมภาพันธ์ ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไข 
การส่งมอบงานใหม่โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้อนุมิติแก้ไขสัญญาจ้าง ดังน้ี 

๑. แก้ไขแบบแปลนที่ อบจ.ลพ/ชป/๐๑๐/๒๕๖๔ แผ่นท่ี ๖
๒. แก้ไขรายการปริมาณงานดินจาก ๕๑,๓๗๙.๒๕ ลูกบาศค์เมตร คงเหลือปริมาณดินที่สามารถ 

ดำเนินการธุดลอกได้จริง จำนวน ๕®,๒๘๕.๗๕ ลูกบาศก์เมตร
๓. ปรับลดค่างานในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้คิดเปีนเงินจำนวน ๔,๘๘๙.๘๖ บาท (ส่ีพัน 

แปดร้อยแปดสิบเก้าบาทแปดสิบหกสตางค์)
โดยมีรายการส่งมอบดังนี้
รายการ ธุดลอกลำนํ้าสาร บริเวณฝายมหาโชค บ้านป่าตึงงาม หมู่ท่ี ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน

จังหวัดลำพูน
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