
สัญญาจ้างก่อสร้าง 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ )

สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง 
ลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย 
บุญอุดมพร ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ชื้งต่อไปในสัญญา 
นี้เริยกกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนี้งกับ หจก.วรรณพิชิตคอนสตรัคชั่น ชื้งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียน 
หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขท่ี ๑๘๒ หมู่ ๑® 
ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางศรไพร วรรณภพ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฎ 
ตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ท่ี ลพ ๐๐๑๔๗๔ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ชํ่งต่อไปในสัญญานี้เริยกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่าย 
หน้ีง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านใหม่สัน 
มะนะ หมู่ท่ี ๘ บ้านพันตาเกิน หมู่ที่ ๕ ตำบลต้นธง เชื่อมบ้านป่ายาง หมู่ท่ี ๘ ตำบลริมปีง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด 
ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๖๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกหมื่นเจ็ด 
พันท้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขท่ี ๖๗/๒๕๖๔ ลง 
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ แล้วน้ัน

บัดนี้คู่สัญญาไต้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ใท้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนี้งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขท่ี ๖๗/๒๕๖๔ 

ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔

ข้อ ๒ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป็ญหาการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชี 
กลาง ต่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เร่ือง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้
ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อนุมิติยกเว้นการปฏิบัติตาม!ะแนียบ122ะ ^ ;

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

(ล ง ซ ื่อ ) . .. .^ โ ^ .ร ิ: . . . . .^ .^ ^ V ^....ผู้รับจ้าง 
(นางศรีไพร วรรณภพ)



กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ®๖๒ โดยกำหนดอัตราค่า 
ปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ข้อ ๑.๒.® สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ 
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ชื้งยังมีนิดิสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มี 
การส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเคียวหรือ ได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศ 
ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับใน 
อัตราร้อยละ ๐

ข้อ ๓ แก้ไขข้อความสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และบันทึกข้อ 
ตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนี้

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ 
ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไวัในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ 
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕,®๖๘.๗๕ บาท (ห้าพันหนี้งร้อย 
หกลิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีก 
ต่อหนี้งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ 
จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรืยกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง 
ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎิบํต 
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ©๘ ก็ได้และก้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรืยก 
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน 
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

แก้ไข1ใหม่เปีน
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว่ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ 

บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วัน ละ ๐.๐๐ บาท และจะต้อง 
ชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนี้งเป็นจำนวนเงิน วันละ 0.๐๐ บาท นับ 
ถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี ผู้รับ 
จ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและ 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น

(ลงซ่ือ)............... p .y .p '.................ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นางศรีไพร วรรณภพ)

หากผู้ว่าจ้างเหนว่าผู้'รับจ้างจะไม่สุ.ามาIttj ปุ.

/ R uction  น ^ ^

(ลงซ่ือ)...  ... .̂ Yบ ุ^ /).ใพ ั ผู้รับจ้าง



ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรยก 
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน 
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ความในสัญญาจ้างดังกล่าวขัดหรือแย้งความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ 
ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ส่วนความและข้อตกลงอื่นให้คงเดิมไว้ตามสัญญาจ้าง 

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่ 
สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็น 
สำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนื่งฉบับ

(ลงชื่อ)....................... ป ี/^ ... ....................... ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ลงชื่อ)............................ fSQ ̂ ) ) ะ!...............ผู้รับจ้าง
(นางศรืไพร วรรณภพ)

, 2„, i / _  1j j((ลงชอ)........................บ..ะ:...?:......................... พยาน
(นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ) ว่าท่ี ร.ต.หญิง......... ะ̂^!^!,I..............พยาน
(วันเพ็ญ พานแล้ว)


