สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ )
สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่งรอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๖0/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซื้งต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ป่าย
หมื่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนวันเฉลิม ซื้งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด
ลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕๒ หมู่ ๔ โดยนางวารุณี แขวงแดง ผู้
มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฎตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิช ย์ท ี่ ลพ.00๒๕๓0 ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี ซึง
ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหมื่ง
ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางบ้าน
ป่าจี้ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าไผ่ เชื่อม (ทต.วังดิน) ตำบลลี้ อำเภอลี จังหวัดลำพูน ค้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๙,๖00.00 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดย
วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ แล้วทั้น บัดนี้คู'
สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี
บัดนี้คู'สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหมื่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗®/๒๕๖๔ ลง ■
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
ข้อ ๒ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป็ญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชี
กลาง ต่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0๔0๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้
ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ อนุมิติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคสังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 ข้อ ๑๖๒ โดยกำหนดอัตราค่า
ปรับเป็นอัตราร้อยละ 0 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ข้อ ๑.๒.® สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซื้งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกานสถานการณ์ชุกเฉินฯ แต่ได้มี
การส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือ ได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศ
ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับใน
อัตราร้อยละ 0
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(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ๆr ไฯทุน.ส่ๆน.จ'ไกัด

(ลงซื่อ)..

6V

'Vs/ L amphสิาi๚นวนเฉลม
' j i T a i erm
C

Limited Partnership

(นางวารุณี แขพ ๓ดง)

ข้อ รท แก้ไขข้อความสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗®/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้
ข้อ ๑๗. ค่าปรับ
ข้อความเดิม
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างวังมิได้
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะด้องชำระค่าปรับ ให้แค่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๘๙๙.ooบาท (หนึ๋งพันแปดร้อย
เก้าลิบเก้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนี้งเป็น
จำนวนเงิน วันละ 0.00 บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างไต้ขยายให้จนถึงวันที่
ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้วำจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า
เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไต้อีกด้วย
ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิไต้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎิบํต
ตามสัญญาต่อไปได้ผู้ว่าจ้างจะใช้ส ิทธิบอกเลิกสัญ ญาและใช้ส ิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ไต้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเริยก
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน
บอกเลิกสัญญาไต้อีกด้วย
แก้ไขใหม่เป็น
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างวังมิได้
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำวันละ 0.00 บาท และจะต้องชำระค่าใช้
จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนี้งเป็นจำนวนเงิน วันละ 0.00 บาท นับถัดจากวัน
ที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างไต้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอม
ให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวไต้อีกด้วย
ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิใต้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบํสิ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ไต้ และถ้าผู้ว่าจ้างไต้แจ้งข้อเรียก
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน
บอกเลิกสัญญาไต้อีกด้วย

(ลงซื่อ)............... ................................ผู้ว่าจ้าง
(นายวิขัย บุญอุดมพร)
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ความในสัญญาจ้างดังกล่าวขัคหรือแย้งความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี
ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญ ญาจ้างก่อสร้างนี้ ส่วนความและข้อตกลงอื่นให้คงเติมใว้ตามสัญญาจ้าง
บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกท้องตรงกัน คู่
สัญญาไท้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแห้ว จึงไท้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ห้ามี) ไว้เป็น
สำคัญต่อหท้าพยาน และดู'สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).
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(นางสาวเอียมศร สุริยะ)
(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง...... !ะ ..พ .’?[*1............. .พยาน
(วันเพ็ญ พานแก้ว)

