
สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑)

สัญญาเลขท่ี ๕๒/๒๕๖๕

สัญญาฉบับน้ีทำข้ึน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขท่ี ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เม่ือวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย 
นายริชัย บุญอุดมพร ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ตามคำส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ,
คำส่ังฯ ท่ี ๗๙0/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำส่ังฯ ท่ี ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๕ ชํ่งต่อไปในสัญญานีเริยกกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหน่ํงกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยโยธา ช๋ึงจดทะเบียนเป็น 
นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มี 
สำนักงานใหญ่อยู่ เลขท่ี ๖๓/®๗ ถนนจามเทวี โดยนางสาวทัตชกร สุนันต๊ะ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
ปรากฎตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ท่ี £๑00๙๑๒๒0๓๖๐๖๑๙ ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญาน้ี ชํ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" 
อีกฝ่ายหนง

ตามท่ีผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็ก ห้านดอนตอง 
หมู่ท่ี ๔ ตำบลแม่แรง เชื่อมบ้านป่าสีเสียด (บ้านลอม) หมู่ท่ี ๘ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินท้ังส้ิน ๒,๓๘๕,๓๖๕.๙0 บาท (สองล้านสามแสนแปดหม่ืน 
ห้าพันสามร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์)ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) เลขท่ี ๖๑/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑0 พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้วน้ัน

นัคน้ีคู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปน้ี 
ข้อ ๑. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาน้ี เป็นส่วนหมื่งของสัญญาจ้าง เลขท่ี ๖๑/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑0 พฤษภาคม ๒๕๖๕
ข้อ ๒. แก้ไขแบบแปลน แบบเลขท่ี อบจ.ลพ./,ท/0๒๘/๒๕๖๕ จำนวน ๒๗ แผ่น 
ข้อ ๓. แก้ไขบัญชีปริมาณงาน ตามรายการเปรียบเทียบและราคาก่อสร้าง ตามรายละเอียดแนบห้าย 
ข้อ ๔. ปรับลดค่างานส่วนท่ีไม่ได้ดำเนินการคืนให้แก่ราชการ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๖๓๔.๑0 บาท 

(หนงหมื่นหมื่งพันหกร้อยสามสิบสี่บาทรบสตางค์)
ข้อ ๕. แก้ไขข้อความในสัญญาจ้าง เลขท่ี ๖๑/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑0 พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังน้ี



ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๓๙๗,000.๐0 บาท (สองล้าน 
สามแสนแปดหม่ืนห้าพันสามร้อยหกสิบห้าบาทเล้าสิบสตางค์) ชึ๋งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจน ภาษีอากรอ่ืน  ๆ
และค่าใช้จ่ายท้ังปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด  ๆ ดังน้ี

งวดท่ี ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๓๘,๙๕๐.๐0 เม่ือผู้รับจ้างได้ปฎิบํดิงาน ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตอง หมู่ท่ี ๔ ตำบลแม่แรง เช่ือมบ้านป่าสีเสียด (บ้านลอม) หมู่ท่ี ๘ ตำบลท่าตุ้ม 
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี ๑ให้แล้วเสร็จภายใน ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งวดสุดบ้ายเป็นเงิน ๑๑,๕๕๘,0๕0.00 บาท (หน้ีงล้านห้าแสนห้าหม่ืนส่ีร้อยแปดสิบเจ็ดบาท 
แปดรบสามสตางค์) เม่ือผู้รับจ้างได้ปฎิบํดิงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมท้ัง ทำสถานท่ีก่อสร้าง 
ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ 

แท้ไขใหม่เป็น
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๓๘๕,๓๖๕.๙๐ บาท (สองล้าน 

สามแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบห้าบาทเล้าสิบสตางค์) ชํ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอ่ืน  ๆ
และค่าใช้จ่ายท้ังปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด  ๆ ดังน้ี

งวคท่ี ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๓๔,๘๗๘.๐๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฎิป่ดิงาน ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตอง หมู่ท่ี ๔ ตำบลแม่แรง เช่ือมบ้านป่าสีเสียด (บ้านลอม) หมู่ท่ี ๘ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอ 
ป่าซาง จังหวัดลำพูน ๓๕ % ตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งวดสุดบ้ายเป็นเงิน ๑,๕๕๐,๔๘๗.๘๓ บาท (หน้ีงล้านห้าแสนห้าหม่ืนส่ีร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปด 
สิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างไค้ปฎิบํดิงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมท้ัง ทำสถานท่ีก่อสร้าง ให้ 
สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐



ข้อ 8๗. ค่าปรับ 
ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไวในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิไค้ 
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕,ส๙๒.๕0บาท (ห้าพันเล้าร้อย 
เก้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)แตะจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงาน 
อีกต่อหนึ๋งเป็นจำนวนเงิน วันละ 0.00 บาท นับถัดจากวันท่ีกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันท่ีผู้ว่าจ้างไค้ 
ขยายให้จนถึงวันท่ีทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากน้ี ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดข้ึนจากการท่ี 
ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนท่ีเกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไค้อีกต้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิไค้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎิบํต็ 
ตามสัญญาต่อไปไต้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ไต้ และถ้าผู้ว่าจ้างไค้แจ้ง 
ข้อเริยกร้องไปยังผู้รับจ้างเม่ือครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะปรับผู้รับจ้าง 
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาไค้อีกด้วย 

แก้ไขใหม่เป็น
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว่ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิไต้ 

บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วัน ละ ๕,๙๖๓.๔® บาท 
(ห้าพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทส่ีสิบเอ็ดสตางค์)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเม่ือผู้ว่าจ้างต้องจ้าง 
ควบคุมงานอีกต่อหนํ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ 0.00 บาท นับถัดจากวันท่ีกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันท่ี 
ผู้ว่าจ้างไค้ขยายให้จนถึงวันท่ีทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากน้ี ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเริยกค่าเสียหายอันเกิดข้ึนจาก 
การท่ีผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไค้อีกด้วย

ในระหว่างท่ีผู้ว่าจ้างยังมิไค้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎิบด 
ตามสัญญาต่อไปไค้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ไค้ และล้าผู้ว่าจ้างไค้แจ้ง 
ข้อเริยกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะปรับผู้รับจ้าง 
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาไต้อีกด้วย

ข้อ ๖. เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหน่ํงของบันทึกข้อ 
ตกลงแนบท้ายสัญญาน้ี

๖.® แบบแปลนและรายละเอียด 
๖.๒ แบบป็ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
๖.๓ ตามรายการเปรียบเทียบและราคาก่อสร้าง 
๖.๔ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

จำนวน ๒๗ แผ่น 
จำนวน ๑ แผ่น 
จำนวน ๑ แผ่น 
จำนวน ๑ แผ่น

. -  /yc.(ลงซอ)............ .ไโ....ไโ..........
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ผู้ว่าจ้าง
(นางสาว,หัตซกร สุนันต๊ะ)



ข้อ ๗. ความใดในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งความตามสัญญาจ้างก่อสร้าง 
เลขท่ี ๖®/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้ถือความตามบันทึกข้อความแนบท้ายสัญญาน้ี ส่วนความและ 
ข้อตกลงอื่นให้คงไว้เดิมตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี ๖®/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และในกรณีท่ี 
เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาน้ี ทำข้ึนเปีนสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจ 
ข้อความโดยละเอียดแล้วจึงไต้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ล้ามี)ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่าง 
ยึดไว้ปายละฉบับ

(ลงชื่อ)....... ร ^ ....ผ้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)^...,

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(นางสาวทัดชกร สุนันต๊ะ)
....ผ้รับจ้าง

(ลงช่ือ)..... .....................๒A .................... .....พยาน
(นางสาวเอี่ยมศ! สุริยะ)

4 . s i r
(ลงชอ) ว่าทีร้อยตริหณิง.....ร .ร ท : . . . . . .....พยาน

(วันเพ็ญ พานแก้ว)



เอกสารแนบท้าย 
สัญญาเลขท่ี ๕๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขท่ี ๖®/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๐/0๕/๒๕๖๕ คู'สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงาน 
ใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมิติแก้ไขสัญญาจ้าง ดังน้ี

๑. แก้ไขแบบแปลน แบบเลขท่ี อบจ.ลพ./1ท/๐๒๘/๒๕๖๕ จำนวน ๒๗ แผ่น 
๒. แก้ไขบัญชีปริมาณงาน ตามรายการเปรยบเทียบงานและราคาค่าก่อสร้าง แนบท้าย 
๓. ปรับลดค่างานส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการคืนให้แก่ราชการ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๖รท๔.๑๐ บาท (หน้ีงหม่ืน 

หนี้งพันหกร้อยสามสิบส่ีบาทสิบสตางค์)

โดยมีรายการส่งมอบดังน้ี
รายการ ก่อสร้างถนนคอนกริตเสริมเหล็ก บ้านดอนตอง หมู่ท่ี ๔ ตำบลแม่แรง เช่ือมบ้านป่าสีเสียด (บ้านลอม) 
หมู่ท่ี ๘ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

งวดเงิน งวดงาน กำห นดส ่งมอบงาน จำนวนเง ิน เง ินล ่วงหน ้า เง ินประก ันผลงาน จำนวนเง ินเหล ือจ ่าย
๑ ๑ 0 ๙ /๐ ๘ /๒ ๕ ๖ ๕ ๘ ๓ ๔ ,๘ ๘ ๘ .๐๘ ๘ ๓ ๔ ,๘ ๘ ๘ .๐๘
1® 1® ๐ ๘ /๐ ๘ /๒ ๕ ๖๕ ๑,๕ ๕ ๐,๔ ๘ ๘ .๘ ๓ ๑,๕ ๕ ๐,๔ ๘ ๘ .๘ ๓

(ลงซ่ือ)..................... .............................
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงซ่ือ)...............
ป ี/  (นางสารทัดชกร สุนันต๊ะ)

(ลงซ่ือ)..................f j . . ” ...ร ัร ั.^...............
(นางลาวเอี่ยมคิริ สุริยะ)

(ลงซ่ือ) ว่าที่ร้อยตริหญิง......... .ค ์'น ^??.
(วันเพ็ญ พานแก้ว)

. ผ ู้ว่าจ้าง

. ผ ู้รับจ้าง

.พยาน

.พยาน


