
สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ )

บันทึกข้อตกองแนบท้ายสัญญา 
เลขท่ี ๕/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำข้ึน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน เลขท่ี ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอ 
เมืองสำพูน จังหวัดลำพูน เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน โดย นาย 
วิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ตามคำสังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ช้ืงต่อไปใน 
สัญญาน้ีเรียกกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหน้ีงกับ บริษัท สุภาพนา จำกัด ชื้งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน 
หุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขท่ี ๑๓๙/๘ หมู่ ๖ ตำบล 
หนองป่าคร่ัง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายเกชา แดนมะตาม ผู้รับมอบอำนาจจาก นายสุรเชษ 
สุภา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฎตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ ชม. ๑๐๐๙๒๒๑๑๒๔๕๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือ 
มอบอำนาจลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญาน้ี ชื้งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหน้ีง 

ตามท่ีผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลพ.ถ 
๑๐๐๐๗ สายบัานสันป่าเหียง - บ้านสันมะนะ ตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ)
ผิวจราจรกว้าง ๕.๗๐-๗.๐๐ เมตร ยาว๒,๓๗๕.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕,๗๑๐.๐๐ 
ตารางเมตร เป็นเงินท้ังส้ิน ๙,๒๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าค้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง 
ถ่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขท่ี ๒๒/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แล้วนัน 

บัดน้ีคู'สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาจ้างท่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปน้ี
ข้อ ๑ ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาน้ี เป็นส่วนหน้ีงของสัญญาจ้าง เลขท่ี ๒๒/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๙

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ข้อ ๒ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป็ญหาการจัดช้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชี 

กลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เร่ือง มาตรการใท้ความช่วยเหลือผู้ 
ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อนุมิติยกเว้นการปฎิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ โดยกำหนดอัตราค่า

(ลงช่ือ)...................บี^................................. ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)
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(นายเกชา แดนมะตาม)



ปรับเป็นอัตราร้อยละ o ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ข้อ ©.๒.® สัญญาฯ ท่ีได้ลงนามหลังวันท่ี 
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ชํ่งอังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มี 
การส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศ 
ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่อังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดข้ึน โดยให้คิดค่าปรับ 
ในอัตราร้อยละ o

ข้อ ๓ แก้ไขสัญญาข้างก่อสร้างเลขท่ี ๒๒/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังน้ี 
ข้อ ๑๗. ค่าปรับ 
ข้อความเดิม
หากผู้รับข้างไม่สามารถทำงานไห้แล้วเสร็จตามเวลาท่ีกำหนดไวในสัญญาและผู้ว่าข้างอังมิได้ 

บอกเลิกสัญญา ผู้รับข้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าข้างเป็นจำนวนเงินละ ๒๓,๒๒๒.๕0 บาท (สองหม่ืนสาม 
พันสองร้อยย่ีสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าไข้จ่ายไนการควบคุมงานในเม่ือผู้ว่าข้างต้องข้าง 
ควบคุมงานอีกต่อหน้ีงเป็นจำนวนเงิน วันละ 0.00 บาท นับสัดจากวันท่ีกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันท่ีผู้ว่า 
ข้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากน้ี ผู้รับข้างยอมให้ผู้ว่าข้างเริยกค่าเสียหายอันเกิดข้ึนจากการ 
ที่ผู้รับข้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนท่ีเกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าไข้จ่ายดังกล่าวไต้อีกด้วย

ในระหว่างท่ีผู้ว่าข้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาน้ัน หากผู้ว่าข้างเห็นว่าผู้รับข้างจะไม่สามารถปฎิปติ 
ตามสัญญาต่อไปไต้ ผู้ว่าข้างจะไข้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ไต้และล้าผู้ว่าข้างไต้แข้งข้อเรียก 
ร้องไปยังผู้รับข้างเม่ือครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าข้างมีสิทธิท่ีจะปรับผู้รับข้างจนถึงวัน 
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น
หากผู้รับข้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาท่ีกำหนดไวในสัญญาและผู้ว่าข้างยังมิได้ 

บอกเลิกสัญญา ผู้รับข้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าข้างเป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ 0.00 และจะต้องชำระค่าใช้ 
จ่ายในการควบคุมงานในเม่ือผู้ว่าข้างต้องข้างควบคุมงานอีกต่อหน้ีงเป็นจำนวนเงิน วันละ 0.00 บาท นับถัดจากวัน 
ที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันท่ีผู้ว่าข้างไต้ขยายไห้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากน้ี ผู้รับข้างยอม 
ให้ผู้ว่าข้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดข้ึนจากการท่ีผู้รับข้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนท่ีเกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่าย 
ดังกล่าวไต้อีกด้วย

ไนระหว่างท่ีผู้ว่าข้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาน้ัน หากผู้ว่าข้างเห็นว่าผู้รับข้างจะไม่สามารถปฎิบํติ 
ตามสัญญาต่อไปไต้ ผู้ว่าข้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ไต้และล้าผู้ว่าข้างได้แข้งข้อเรียก 
ร้องไปยังผู้รับข้างเม่ือครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าข้างมีสิทธิท่ีจะปรับผู้รับข้างจนถึงวัน 
บอกเลิกสัญญาไต้อีกด้วย /___  ______
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(ลงชื่อ)....................โ.................................... ผู้ว่าข้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงช่ือ)



บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำข้ึนเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ดู'สัญญาไต้ 
อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงไต้ลงลายมือช่ือ พร้อมประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหท้าพยาน

1 (ลงช่ือ).....
(นายวิชัย บฌอดมพร)ท ....ผ้ว่าจ้าง
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(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)
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