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บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอ 
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเทศบาลตำบลโนนสูง โดย นายประสงค์ โพธ 
มีศิริ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เร ียกว่า “ ผ ู้ว ่าจ ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาง
วาสนา เกิดจันทึก เลขที่ ๓๕/ ๒ ซอยบ้านเพิ่ม ๖ ถนนบ้านเพิ่ม ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้เรียกว่า ”ผ ู้ร ับจ ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกแกไขต่อท้ายสัญญาจ้าง โดยมีฃ้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ (๑.๑) และ ข้อ ๔ ให้แก้ไข ข้อ ๑ ข้อ ๔ ตามสัญญาเลขที่ ๓/ ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ 
กันยายน ๒๕๖๐ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

ข้อความเดิม
ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว ่าจ้างตกลงจ้างเหมาและผู้ร ับจ้างตกลงรับจ้างทำความสะอาด และดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ 
สนามหญ้า บริเวณสวนสาธารณะสระบัว ชุมซนบัว ๒ ตำบล โนนสูง อำเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดนมี 
รายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ ๙ และผู้ร ับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุก 
ประการมีกำหนดเวลา ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐กันยายน ๒๕๖๑ เป ็นราคาค่าจ้าง 
ทั้งส้ิน ๙ ๖ ,๐ ๐๐  บาท (เถ้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ข้อ ๔ การจ่ายเงิน
ผู้ว ่าจ้างตกลงขำระค่าจ้างเป็นงวด งวดละหนึ่งเดือน รวมทั้งหมด ๑๒ งวด (สิบสอง) งวด ในอัตรา 

งวดละ ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง 
แล้ว โดยผู้ว ่าจ้างจะขำระค่าจ้างให้ผู้ร ับจ้างหลังจากผู้ร ับจ้างได้ทำงานเสร็จเรียบร้อยและผู้ว ่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ 
ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานที่ส่งมอบในแต่ละงวดเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่า ภายหลังส ัญญานี้ มีผล 
ใช้บังคับ ผู้ร ับจ้างมีสิทธิร้องขอเพิ่มอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานของผู้ร ับจ้าง ตามอัตรา ส่วนต่างของ 
ค่าจ้างขั้นตํ่าที่ร ัฐบาลกำหนดเพิ่มขึ้นซี่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควรและเป็นธรรมหากผู้ว่าจ้างไม่ 
สามารถตกลงตามที่ร้องขอเพราะเหตุขัดข้องด้านงบประมาณหรือเพราะเหตุอื่นใด ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
ในกรณีนี้ผ ู้ร ับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าซดเขยใด  ๆ ทั้งส้ิน

(นายประสงค์ โพธ์มีศิริ) (นางวาสนา เกิดจันทึก)
ผู้รับจ้างผู้ว่าจ้าง (ลงขื่อ)



การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้าจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของผู้รับจ้าง
ซื่อธนาคาร.................-..................... สาขา..................... .-.........................ซื่อบัญชี...................... -.......................
เลขที่บัญช.ี................... -......................ทั้งนี้ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใด
เกี่ยวกับการอโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น  ๆ (ความ 
ในวรรคนี๋ใซ้สำหรับกรณีที่ส่วนราชการจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง(ระบบ วเโ6ช: ?ล)/ทา6 กป โดยการโอนเงินเข้า 
บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด)

ข้อความใหม่
ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างเหมาและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำความสะอาด และดูแลตัดแต่งก่ิงไม้ 
สนามหญ้า บริเวณสวนสาธารณะสระบัว ชุมชนบัว ๒ ตำบล โนนสูง อำเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดนมี 
รายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ ๙ และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุก 
ประการมีกำหนดเวลา ๑๒ เดือน นับต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๐กันยายน ๒๕๖๑ เป็นราคาค่าจ้าง 
ท้ังส้ิน ๙๕,๖๘๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ข้อ ๔ การจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างเป็นงวด งวดละหนี่งเดือน รวมท้ังหมด ๑๒ งวด (สิบสอง- งวด จ่าย 

๑๑ งวด ในอัตรางวดละ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) งวดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อัตรางวดละ ๗,๖๘๐ 
บาท (เจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว 
โดยผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างหลังจากผู้รับจ้างไต้ทำงานเสร็จเรียบร้อยและผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง 
ได้ตรวจรับมอบงานที่ส่งมอบในแต่ละงวดเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่า ภายหลังสัญญานี้ มีผล 
ใช้บังคับ ผู้รับจ้างมีสิทธิร้องขอเพิ่มอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานของผู้รับจ้าง ตามอัตรา ส่วนต่างของ 
ค่าจ้างขั้นตํ่าที่รัฐบาลกำหนดเพิ่มขั้นซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควรและเป็นธรรมหากผู้ว่าจ้างไม่ 
สามารถตกลงตามที่ร้องขอเพราะเหตุขัดข้องด้านงบประมาณหรือเพราะเหตุอื่นใด ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าซดเขยใด  ๆ ท้ังส้ิน

ลงซ่ือ) ท / ^ ^  ผู้ว่าจ้าง (ลงซ่ือ) ผู้รับจ้าง
(นายประสงค์ โพธ์มีศิริ) (นางวาสนา เกิดจันทึก)



-๓-

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของผู้รับจ้าง
ซื่อธนาคาร.................-..................... สาขา................. ......1-...................... ซ่ือบัญชี......................- .......................
เลขที่บัญชี....................-......................ทั้งนี้ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใด
เกี่ยวกับการอโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น  ๆ (ความ 
ในวรรคนี๋ใซ้สำหรับกรณีที่ส่วนราชการจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง(ระบบ เวเโอช: กล7ทก6กบั โดยการโอนเงินเข้า 
บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด)

ส่วนรายละเอียดอื่น  ๆให้ใช้ตามสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 
สังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง เลขท่ี ๓/ ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจ 
ข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือซ่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงซ่ือ

ลงซ่ือ)

(นายประสงค์ โพธ้ีมีศิริ)

0^

(นางวาสนา เกิดจันทึก)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

(ลงซ่ือ)

(ลงซ่ือ)

(ลงซ่ือ)

(นายณัธพล ตะเภาน้เ)

^  X

(นางจารุวรรณ ส่ือกลาง)

ลงซ่ือ)

(นางประภาพรรณ โพธ้ิมีคิริ)

พยาป

พขาน

พยาน

พยาน/พิมพ์

๕](นางสิริพิมล วิศิษฏ์นันทกร)


