
สัญญาจ้างก่อสร้าง 
(ฉบบแค้ไขเทึมเติม ครั้งที่ ๑ )

ปันทึกข้อตกลงแนบทัายสัญญาจ้างก่อสร้าง 
เลขท ๑๑/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ฒ องค์การบริหารส่วน!งหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุคมพร ตำแหน่ง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิปัตราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่ง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๔®๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ คำสั่งองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ท่ี ๗๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒® กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ที่ ๗®๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ รถูนาขน ๒๕๖๕ ชงต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนี้งกบ หางทุนส่วน 
จำกัด วังนํ้าทิพย์ คอนสตรัคชั่น ชงจลทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนาเนส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๒ ทม่ ร ตำบลเหล่ายาว อำเภอบานโอ่ง 
จังหวัดลำพูน โดยนายนิติพงษ''วังธิยอง ผูมอำนาจลงนามผูกใ,ณนิฅิบุคคลปรากฎตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน 
ทะเบียนปันส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ท ี่®00๙๒๒๐๗®®®g ลงวันทื่ ๓® 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ แนบทำยสัญญานี้ ชงต่อโปในสัญญานี้เริยกว่า "ผู้รับจ้าง" อกฝ่ายหนี้ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง คลองส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านหนองล่อง 
หม่ที่ ๑ ตำบลหนองส่อง เชื่อมบ้านดงเหนิอ หม่ที่ ๘ ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (ลำเหมือง 
บ้านดง)เป็นเงินวางสิ้น ๓.๒๘๘.๐00.0๐ บาท (สาฆเานสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถวน)ดามสัญญาจ้าง 
ท่อสร้างเลขที่ ๗๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ®๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ แล'วน้ี'น ปัดนี้ถู่ส ัญญาไค้ตกลงแค้!ขเทึมเติมสัญญาจ้าง 
ก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๗ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

เสร็จบริพูรญ่ภายในวันที่ ®๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ค้าผู้รับจ้างมิใค้ลงมือทำงานภายในคำหนคเวลา หรือไม่สามารท 
ทำงานให้แล้วเสร็จคามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อไค้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 
เวลา หรือจะแล้วเสร็จส่าข้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาฃ้อใคข้อหนี้ง หรือดกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ 
ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล ้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฎิป่ตตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ 
ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาชื่งไค้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ไค้นละมีสิทธิ 
จ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลล่วงไปค้วย การใข้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่า 
จ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

ข้อความเติม
ผู้รับจ้างค้องเร็มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ และจะค้องทำงานให้แล้ว

สัญญา

ช ั^

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใชัสิทธิเลิกสัญญาตังกล่าวข้างค้นไม่เป็น.

X

ผู้ว่าจ้าง ผู้รบจ้าง



แกไขใหม่!บน
ผู้รับจ้างสิอง!รมทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ©๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ และจะตองทำงานใหนสิว 

เสรืจบริยูรณภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิาผู้รับจ้างมิใสิลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารซ 
ทำงานให้นสิวเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อไดว่าผู้รับจ้างไม่สามารกทำงานให้แสิวเสรืจภายในกำหนด 
ท ลา หรือจะแสิว!สร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดท ลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาช้อใคช้อหนํ่ง หรือตกเป็นผ ู้ถูกพิทักษ์ 
ทรัพย์!เดขาด หรือตกเป็นผู้ลมละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฎิบดิตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ 
ควบชุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซํ่งไตรับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว ่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ไสิและมีสิทธิ 
จ้างผู้รับจ้างรายใหม่!ช้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปควย การใชส้ิทธิบอกเลิกสัญญานนไม่กระทบสิทธิของผู้ว่า 
จ้างที่จะ!ริอกร้องค่าเสิยหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวช้างสินไม่!ปีนเหตุให้ผู้รับจ้างพ'นจากความรับผิดตาม
สัญญา

บันทึกช้อตกลงแนบทายสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนงของสัญญาจ้างก่อสร้าง 
เลขที่ ๗๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ©๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ช้อความใดที่มีไสิกำหนดไวไนสัญญาฉบับนี้นี้ ให้เป็นไปตาม 
สัญญาเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีศวามขัคแยงกันระหว่างข้อศวามในเงื่อนไขของสัญญาดับช้อความ ในภาคผนวก 
ให้ถือช้อฅวามใน เงื่อนไขของสัญญาบังกับและในกรณีที่!อกสารแนบห้ายสัญญาขัตแสิงกัน!อง ผู้รับจ้างจะสิอง 
ปฎิบตคามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีช้อความถูกตองตรงกัน คู่สัญญาไสิอ่านและเช้าใจช้อความในสัญญา 
โดยละเอียดตลอดนสิว จึงไสิลงลายมือชื่อพร้อมสั่งประทับครา (ถาร) ไวเป็นสำกัญต่อหห้าพยาน และคู่สัญญาต่าง 
ยคถือไจ้ฝ่ายละทนํ่งฉบับ

(ลงชื่อ)......................... !.ไ^.Vrr...........
(นางสาวเรณุกา จาอาบาล)

1พยาน



ท่ี ลพ ๕๑00๘/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ถนนเล่ียงเมืองลำพูน - ป่าซาง 
ลพ. ๕๑000

วันที่ . . k . . ท ี่. . . telbs!

เร่ือง การขยายระยะเวลาส่งมอบงาน
เรียน หุ้นส่วนผูจัคการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ําทิพย คอนสตรัคช่ัน 
ห้างถึง ๑. หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด วังนํ้าทิพย์คอนสตรัคชั่น ลงวันที ๗ ตุลาคน ๒๕๖๕ 

๒. หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด วังป้าทิพย์คอนสตรัคชั่น ลงวันท่ี ๒® ตุลาคม ๒๕๖๕ 
๓. หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ลพ ๕๑00๘/๖๖๔๓ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

ส่ิงท่ีส่งมาค้วย บันทึกขอตกลงแนบทายสัญญาห้างเลขที่ ๑๑/๒๕๖๖ ลงวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ขอขยายเวลาส่งมอบงานตามสัญญาห้างก่อสร้างคลองส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านหนองล่อง หมู่ท่ี ๑ 
ตาบลหนองล่อง เชอมบัานดงเหนอ หมู่ท่ี ๘ ตำบลวังพาง อำเภอเวิยงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (ลำเหมืองบ้านคง) 
สัญญาห้างก่อสร้างเลขท่ี ๗๕/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากสถานการอเป้าท่วม น้ัน

อีก ๒0 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญา หรือวันท่ีไครับการขยายเป็น งวดท่ี ๒ กำหนดส่งมอนงานวันท่ี ๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามบันทึกขอตกลงแนบทายสัญญาห้างที่ส่งมาควย

ตามหนังสือที่ห้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังป้าทิพย์ คอนสตรักชน ขอหยูคงานก่อสร้างและ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ไค้พิจารณาแห้วให้ขยายระยะเวลาส่งมอบงานตามสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถึอ

(นายวิชัย บุญตุดมพร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎํบัติราชการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
โทรศัพท์ 0-๕๓๕๙-๗๒๖0 ต่อ ๒๒๖ 
โทรสาร 0-๕๓0๙-0๑0๓


