
สัญญาอ้างก่อสร้าง 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม คร้ังท่ี ๑)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา
เลขท่ี ๒๒/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ อเค้การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขท่ี ๑๒๕ หมูท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย 
นายวิชัยบุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ชํ่งต่อไปใน 
สัญญาน้ีเรียกกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท จิตต์สิน เอ็นจิณียริ่ง จำกัด ซึ๋งจคทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ 
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีลำนักงานใหญ่อยู่ 
เลขท่ี ๑๘๒/๙๒ หมู่ ๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพน จังหวัดลำพูน โดยนายสมชาย เพ็งวัน ผู้มีอำนาจลงนาม 
ผูกพันนิติบุคคลปรากฎตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ ลพ ๐๐๐๖๔๘ ลงวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ชํ่งต่อไปในสัญญานี้ 
เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงสนามแข่งขันกรีฑาและสนามแข่งขันตะกร้อ 
ชายหาด ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๐๑,๒๐®.๖๒ บาท (สามแสนหนึ่งพันสองร้อยเอ็ดบาทหกสิบสองสตางค์) ตามสัญญาจ้าง 
ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๓๑/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ แล้วน้ัน 

บัดนี้คู่สัญญาไค้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

เม่ือวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕
ข้อ ๒. แก้ไขแบบแปลน แบบเลขที่ อบจ.ลพ./อ/๐๐๔/๒๕๖๕ แผ่นที ่๒ และแผ่นท่ี ๓ รวม จำนวน

๒ แผ่น
ข้อ ๓. แก้ไขบัญชีปริมาณงาน ข้อ ๑.๔ งานสีเล้นรอยต่อระยะแข่งขันฯ ๕๙.๘๕ ตารางเมตร เหลือเท่าท่ี 

ตำเนินงานจริง ๑๐.๒๒ ตารางเมตร
ข้อ ๔. ปรับลดค่างานเป็นจำนวนเงิน ๑๑,๔๑๗.๓๘ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทสามสิบ 

แปดสตางค์)
ข้อ ๕. แก้ไขข้อความสัญญจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓®/๒๕๖๕ เม่ือวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี

ข้อ Q. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขท่ี ๓๑/๒๕๖๕



ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ข้อความเดิม
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๑๒,๖๑๙.00 บาท (สามแสนหน่ึง 

หมื่นสองพันหกร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วย 
แล้ว โคยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓๑๒,๖๑๙ .00 บาท (สามแสนหนงหมนสองพนหกรอยสบ 
เก้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฎิบํตงาน ปรับปรุงสนามแข่งขันกรีฑาและสนามแข่งขันตะกร้อชายหาด ภายใน 
สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดังน้ี

- งานปรับปรุงสนามแข่งกระโดดไกล, งานซ่อมแซมไม้ขอบฟลาว์ทุ่มนํ้าหนัก, งานซ่อมแซมขอบ 
ลดลงขว้างจักร - ขว้างค้อน - พุ่งแหลน, งานสีพื้นยางสังเคราะห์

- งานซ่อมแซมรั้วขวางวิบาก ๓,000 เมตร
- งานปรับปรุงสนามตะกร้อชายหาด, และงานอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามแบบแปลนและสัญญา 

จ้างฯ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ และส่งภาพถ่ายก่อนการตำเนินงาน, ขณะตำเนินงาน, และงานแล้วเสร็จ และ 
เมื่อได้ส่งมอบงานครบล้วนตามสัญญาทั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

แก้ไขใหม่เป็น
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓0๑,๒0๑.๖๒ บาท (สามแสนหนึง 

พันสองร้อยเอ็ดบาทหกสิบสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทังปวงด้วย 
แล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด  ๆ ดังนี

งวดท่ี ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓0๑,๒0๑.๖๒ บาท (สามแสนหนึ่งพันสองร้อยเอ็ดบาทหก 
สิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฎิใ]ติงาน ปรับปรุงสนามแข่งขันกรีฑาและสนามแข่งขันตะกร้อชายหาด ภายใน 
สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดังนี

- งานปรับปรุงสนามแข่งกระโดดไกล, งานซ่อมแซมไม้ขอบฟลาว้ทุ่มนํ้าหนัก, งานซ่อมแซมขอบ 
ลดลงขว้างจักร - ขว้างค้อน - พุ่งแหลน, งานสีพื้นยางสังเคราะห์

- งานซ่อมแซมรั้วขวางวิบาก ๓,000 เมตร
- งานปรับปรุงสนามตะกร้อชายหาด, และงานอ่ืนๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามแบบแปลนและสัญญา 

จ้างฯ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ และส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะตำเนินงาน, และงานแล้วเสร็จ และ 
เมื่อได้ส่งมอบงานครบล้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ 
ข้อความเดิม
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้

(ลงซ่ือ), ผู้ว่าจ้าง



บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๑๒.๖๒ บาท (สามร้อยสิบสอง 
บาทหกสิบสองสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนี้ง 
เป็นจำนวนเงิน วันละ 0.00 บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างไต้ขยายให้จนถึงวัน 
ที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า 
เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไต้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิไต้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎิบํติ 
ตามสัญญาต่อไปไต้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ไต้ และล้าผู้ว่าจ้างไต้แจ้งข้อเรียก 
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน 
บอกเลิกสัญญาไต้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น
หากผู้รับจ้างไม'สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ 

บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงินวันละ ๓๐๑.๒๐ บาท (สาม 
ร้อยเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนี้ง 
เป็นจำนวนเงิน วันละ 0.0๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างไต้ขยายให้จนถึงวัน 
ที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า 
เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไต้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิไต้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎิปติ 
ตามสัญญาต่อไปไต้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ไต้ และล้าผู้ว่าจ้างไต้แจ้งข้อเรียก 
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน
บอกเลิกสัญญาไต้อีกด้วย

ข้อ ๖. เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี ให้ถือเป็นส่วนหนี้งของบันทึกข้อ 
ตกลงแนบท้ายสัญญานี้

๖.® แบบแปลนและรายการละเอียด จำนวน ๒ แผ่น
๖.๒ แบบฟ้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ แบบสรุปปริมาณการลดค่างานในส่วนที่ไม่ไต้ดำเนินการ จำนวน ๒ แผ่น
๖.๔ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๗. ความใดในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ขัดหรือแย้งความตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ส่วนความและข้อตกลงอื่นให้คง 
เดิมไว้ตามสัญญจ้างก่อสร้าง เลขท่ี ๓๑/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญา 
ขัดหรือแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและ 
เข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงไต้ลงลายมือชื่อ พร'อมประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)......................ป ี^ ^ . . . ผู้ว่าจ้าง

(ลงช่ือ) c ^

(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)
พยาน



เอกสารแนบท้าย 
สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๓๑/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๐/0๑/๒๕๖๕ คู,สัญญาได้ตกลงแอ้ไขการส่งมอบงานใหม่ 
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้อยุมํติแก้ไขสัญญาจ้าง ดังน้ี

๑. แก้ไขแบบแปลน แบบเลขท่ี อบจ.ลพ./อ/๐๐๔/๒๕๖๕ แผ่นท่ี ๒ และแผ่นท่ี ๓ รวมจำนวน ๒ แผ่น 
๒. แก้ไขบัญชีปริมาณงาน ข้อ ๑ . ๔ งานสีเสันรอยต่อระยะแข่งขันฯ ๕๙.๘๕ ตารางเมตร เหลือเท่าที ่  

ดำเนินงานจริง ๑๐.๒๒ ตารางเมตร
๓. ปรับลดค่างานเป็นจำนวนเงิน ๑®,๔๑๗.๓๘ บาท (หนี้งหมื่นหน้ีงพันสี่ร้อยสิบเจ็คบาทสามสิบแปด 

สตางค์) เนื่องจากสมาคมกรฑาได้มีการเปลี่ยนแปลงกติกาการแข่งขัน ชํ่งส่งผลให้มีการแข่งขันบางประเภทได้มีการ 
ยกเลิกไป และมีการเพิ่มกติกาการแข่งขันเพิ่มขึ้นในบางประเภททำให้ปริมาณงานตีเสันรอยต่อระยะแข่งขัน 
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ปรับปรุงสนามแข่งขันกรฑาและสนามแข่งขันตะกร้อชายหาด ภายในสนามกีฬากลางองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งวดเงิน งวดงาน กำห น ด ส ่งม อบ งาน จำนวนเง ิน เง ินล ่วงหน ้า เง ิน ป ระก ัน ผลงาน จำนวนเง ิน เห ล ือจ ่าย

๑ ๑ ๒ ๔ /0 ๒ /๒ ๕ ๖ ๕ ๓©๒ 1๖® ๙.0๐ ๓๐©1๒ ๐© .๖๒

(ลงชื่อ)........................ ....................................... ผู้ว่าจ้าง

(ลงช่ือ). C V "
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)

.พยาน


