
สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ©)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา
เลขท ๓๓/๒๕๖๕

สัญญาฉบับน้ีทำข้ึน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขท่ี ©๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอ 
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เม่ือวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นาย 
อนุสรณ์ วงศ์วรรณ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี 
๖๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซ่ํงต่อไปในสัญญาน้ีเริยกกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหน่ํงกับ บริษัท เชียงใหม่ 
มีโชค จำกัด ชํ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการ 
ค้า กระทรวงพาณิชย์มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขท่ี ©๓๓ หมู่ ๒ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยนายนุภัควี ช่ืนใจดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน 
บริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ ลพ. ๐๐๑๒®ส ลงวันท่ี ©๒ เมษายน ๒๕๖๕ แนบ 
ท้ายสัญญาน้ี ชํ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหน่ํง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท้คอนกรีตพร้อม 
ระบบระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบลำเหมืองจ่าแค้ตำบลในเมือง เช่ือมตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง 
ลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินท้ังส้ิน ร>๘,to o ,000.00  บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ตาม 
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี ©๐/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ©๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แล้วน้ัน

ข้อ ๑. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาน้ี เป็นส่วนหนงของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขท่ี ©๐/๒๕๖๕ เม่ือ 
วันท่ี ©๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข้อ ๒. แก้ไขแบบเลขท่ี อบจ.ลพ./ท/๐๒๗/๒๕๖๔ แผ่นท่ี ๓ และแบบเลขท่ี อบจ.ลพ./ท/๐๔๓/๒๕๖๔ 
แผ่นท่ี ๓ รวมจำนวนท้ังส้ิน ๒ แผ่น

ข้อ ๓. แก้ไขบัญชีปริมาณงาน ลำดับท่ี ๑® งานทรายหยาบอัดแน่น (ถมกลับ) เป็น งานทรายถม 
ข้อ ๔. ปรับลดค่างานเป็นจำนวนเงิน ©๕®,๐๔๓.๙๘ บาท (หน้ีงแสนห้าหม่ืนหน้ีงพันส่ีสิบสาม 

บาทเก้าสิบแปดสตางค์)
ข้อ ๕. แก้ไขข้อความสัญญาก่อสร้างเลขท่ี ©๐/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ©๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังน้ี



ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ข้อความเดิม
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน «๘,๙๐๐,๐00.๐0 บาท (สิบแปด 

ล้านเก้าแฮนบ เทถ้วน) ชํ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตแอตจน ภาษีอากรอ่ืน  ๆและค่าใช้จ่ายท้ังปวงด้วยแล้ว โดยสือ 
ราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด  ๆ ดังน้ี

งวดท่ี ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๙๐0,0๐๐.๐0 บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฎิบํตงานดังนี้

- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ลงนามโดยวิศวกรโยธาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
- ส่งรายงายผลการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรด
- ส่งรายงานผลการทดสอบความหนาแน่นของดินนและหินคลุก
- ส่งรายงานผลการทดสอบเหล็กและก้อนตัวอย่างคอนกรดเสริมเหล็ก
- ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่าง AC และผลการทดสอบค่าการสะท้อนแสงของเล้น

จราจร
- งานรื้อถอนทางข้าม คสล. และทางเข้าออก แล้วเสร็จ
- งานรองพ้ืนทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) แล้วเสร็จ
- งานหินคลุกบดอัดแน่นแล้วเสร็จ
- งาน Prime Coat แล้วเสร็จ
- งานljผิวจราจรแอสฟัลท้คอนกรด (บน Prime Coat) แล้วเสร็จ
- งานดิน'ลุด งานทรายหยาบบดอัดแน่น (ถมกลับ) แล้วเสร็จ
- งานวางท่อเหลี่ยม สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕X๑.๕X®.๐ เมตร แล้วเสร็จ
- งานบ่อพัก คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานกำแพงอันดิน คสล. แล้วเสร็จ
- งานร้ือถอนและติดต้ัง Guard Rail งานติดต้ังท้ายจราจร แล้วเสร็จ
- งานตีเล้นจราจร งานติดต้ังท้ายโครงการ และอ่ืนๆ ท้ังหมดแล้วเสร็จ
พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ ตลอดจนทำความ 

สะอาดบริเวณสถานที่ถ่อสร้างให้สะอาดเรยบร้อย และเม่ือได้ส่งมอบงานครบล้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จ 
ภายใน ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างช่ือ 
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ ชื่อบัญชีบริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด เลขท่ีบัญชี ๕๒๐๖0๓๕๘๙๐ 
ท้ังน้ี ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนท่ีธนาคารเรยกเก็บ และ

(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ)



ยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ 
แก้ไขใหม่เป็น
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๘,๗๔๘,ส๕๖.๐๒ บาท (สบแปด 

ล้านเจ็ดแสนส่ีหม่ืนแปดพันเก้ไร้อยห้าสิบหกบาทสองสตางค์) ซ่ํงไดัรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจน ภาษีอากรอ่ืน  ๆ
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด  ๆ ดังน้ี

งวดท่ี ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๗๔๘,๙๕๖.๐๒ บาท (สิบแปดล้านเจ็ดแสนส่ีหม่ืน 
แปดพันเด้าร้อยห้าสิบหกบาทสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฎิบํตงานดังนี้

- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ลงนามโดยวิศวกรโยธาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
- ส่งรายงายผลการออกแบบส่วนผสมแอสฟ้ลท์คอนกรี■ ต
- ส่งรายงานผลการทดสอบความหนาแน่นของดินนและหินคลุก
- ส่งรายงานผลการทดสอบเหล็กและก้อนตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่าง AC และผลการทดสอบค่าการสะท้อนแสง1ของเล้น

จราจร
- งานรื้อถอนทางข้าม คสล. และทางเข้าออก แล้วเสร็จ
- งานรองพ้ืนทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) แล้วเสร็จ
- งานหินคลุกบดอัดแน่นแล้วเสร็จ
- งาน Prime Coat แล้วเสร็จ
- งานปูผิวจราจรแอสฟ้ลฑ์คอนกรีต (บน Prime Coat) แล้วเสร็จ
- งานดินขุด งานทรายหยาบบดอัดแน่น (ถมกลับ) แล้วเสร็จ
- งานวางท่อเหลี่ยม สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕X๑.๕X๑.0 เมตร แล้วเสร็จ
- งานปอพัก คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานกำแพงกันดิน คสล. แล้วเสร็จ
- งานร้ือถอนและติดต้ัง Guard Rail งานติดต้ังท้ายจราจร แล้วเสร็จ
- งานตีเล้นจราจร งานติดต้ังท้ายโครงการ และอ่ืนๆ ท้ังหมดแล้วเสร็จ
พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ ตลอดจนทำความ 

สะอาดบริเวณสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย และเม่ือได้ส่งมอบงานครบล้วนตามสัญญาน้ันให้แล้วเสร็จ 
ภายใน ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างช่ือ 
ธนาคารถรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ ชื่อบัญชีบริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด เลขท่ีบัญชี ๕๒๐๖๐๓๕๘๙๐

ลงช่ือ
—1 ̂ —1 v' ำ เ ำ ..............................ผู้ว่าจ้าง

(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ)



ท้ังน้ี ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเก่ียวกับการโอนท่ีธนาคารเรียกเก็บ และ 
ยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดน้ันๆ 

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ 
ข้อความเดิม
หากผู้รับจ้างไม,สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาท่ีกำหนดไจ้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ 

บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๗,๒๕๐.0๐ บาท (ส่ีหม่ืนเจ็ดพัน 
สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเม่ือผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหน่ํง 
เป็นจำนวนเงิน วันละ 0.00 บาท นับกัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันท่ีผู้ว่าจ้างไต้ขยายให้จนถึงวัน 
ท่ีทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากน้ี ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดข้ึนจากการท่ีผู้รับจ้างทำงานล่าช้า 
เฉพาะส่วนท่ีเกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไต้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิไต้บอกเลิกสัญญาน้ัน หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎิบํต 
ตามสัญญาต่อไปไต้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และล้าผู้ว่าจ้างไต้แจ้งข้อเรียก 
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน 
บอกเลิกสัญญาไต้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ 

บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงินวันละ ๔๖,๘๗๒.๓ร บาท (ส่ี 
หมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสามสิบเก้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเม่ือผู้ว่าจ้าง 
ต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนี้งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐0 บาท นับถัดจากวันท่ีกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวัน 
ที่ผู้ว่าจ้างไต้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากน้ี ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดข้ึน 
จากการท่ีผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิไต้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎิบ้ดิ 
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และล้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก 
ร้องไปยังผู้รับจ้างเม่ือครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะปรันผู้รับจ้างจนถึงวัน 
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๖. เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหน้ีงของบันทึกข้อ 
ตกลงแนบท้ายสัญญาน้ี

๖.® แบบแปลนและรายการละเอียด จำนวน ๒ แผ่น
๖.๒ แบบห้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ แผ่น

, Of-^ —^ลงขอ   I ....................................
(นายอนุลรณ์ วงศ์วรรณ)

ผู้ว่าจ้าง



๖.๓ รายการประมาณราคาปริมารงานลาดจากการเปล่ียนวัสดุก่อสร้าง 
๖.๔ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

จำนวน ๑ แผ่น 
จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๗. ความใดในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาน้ีฃัดหรือแย้งความตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 
๑๐/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ใท้ถือความตามบันทึกข้อความแนบท้ายสัญญาน้ี ส่วนความและข้อ 
ตกลงอื่นให้คงไว้เดิมตามสัญญาจางก่อสร้างเลขท่ี ๑0/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และในกรณีท่ี 
เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฎิบํติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่างจ้าง

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ทำข้ึนเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้า 
ใจข้อควมโดยละเอียดแล้ว จึงไต้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู'สัญญาต่าง 
ยึดไว้ฝ่ายละฉบับ

(นางสาวเอ่ียมคิริ สุริยะ)

(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)
.พยาน



เอกสารแนบท้าย 
สัญญาเลขท่ี ๓๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

อางถึง สัญญาเลขท่ี ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๕/๑๑/๒๕๖๔ ดู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ 
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมิติแก้ไขสัญญาก้าง ดังน้ี

๑. แก้ไขบัญชีปริมาณงาน ลำดับท่ี ๑๑ เปล่ียนวัสดุทรายหยาบ เป็น ทรายถม
๒. แก้ไขแบบแปลน แบบเลขท่ี อบจ.ลพ./ท/๐๑๗/๒๕๖๔ แผ่นท่ี ๓ และแบบเลขท่ี อบจ.ลพ./ท/

๐๔๓/๒๕๖๔ แผ่นท่ี ๓ รวมจำนวน ๒ แผ่น
๓. ปรับลดค่างานจำนวนเงิน ๑๕๑,๐๔๓.๙๘ บาท (หน้ีงแสนท้าหมื่นหนี้งพันส่ีสิบสามบาทเก้าสิบแปด 

สตางค์) เน่ืองจากเมีส่วนต่างตามบัญชีปริมาณงาน ลำดับท่ี ๑๑ งานทรายหยาบอัดแน่น (ถมกลับ) คืนแก่ทางราชการ 
โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรด พร้อมระบบระบายน้ําคอนกริตเสริมเหล็ก สาย 
ทางเลียบลำเหมืองจ่าแสั ตำบลในเมือง เชื่อมตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งวดเงิน งวดงาน กำห นดส ่งมอบงาน จำนวนเง ิน เง ินส ่วงหน ้า เง ินประก ันผลงาน จำนวนเง ินเหล ือจ ่าย

๑ ๑ ๑๔ /๐ ๔ /๒ ๕ ๖ ๕ ๑ ๘ ,ร 0 0 ,๐ 0 0 .0 0 ๑๘ ,๗ ๔ ๘ ,๙ ๕ ๖.0๒

(ลงชื่อ)........................... ไ,.......................
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)

.พยาน


