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สัญญาจ้างก่อสร้าง 
(ฉบับแก่ไขเพิ่มเติม คร้ังท่ี ๑)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา เลขท่ี ๙/๒๕๖๕
สัญญาฉบับนี้ทำฃึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขท่ี ๑๒๕ หม่ท่ี ๑๕ ตำบล/แขวง ป่าสัก 

อำเภอ/เขต เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เมื่อวันท่ี ๑® มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
โดย นายวิชัย บุญอุดมพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซ่ํง 
ต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนํ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.คอนสตรัคชน แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 
ชํ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสัานั'กงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขท่ี ๔๕๕ ถนนป่าตัน ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน 
โดย นายสฤษดลาภ โล่ห์ตระกูล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฎตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี ลงวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๔ 
แนบท้ายสัญญานี้ ซํ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่าอหนง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ห้องพักพนักงานรักษาความปลอดภัย (ฟ้อมยาม) ซุ้ม 
บริการจำหน่ายอาหาร และลานคอนกรีตอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินท้ังสิ้น ๘๕๑,๐๐0 .๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นหนํ่งพันบาท 
ถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขท่ี ๗๙/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๓ 
กันยายน ๒๕๖๔ แล้วน้ัน

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหมื่งของสัญญาจ้าง เลขท่ี ๗๙/๒๕๖๔ ลงวันท่ี 

๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

ข้อ ๒. ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฟ้ญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชี 
กลาง ด่วนทีสุด ที กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ 
ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ อนุมีติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ,ศ. ๒๕๖0 ข้อ ๑๖๒ โดยกำหนดอัตราค่า 
ปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ข้อ ๑.๒.๑ สัญญาฯ ท่ีได้ลงนามหลังวัน

(นายวิขัย บุญอุดมพร)



ท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซํ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ 
ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียว หรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีการ 
ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเนินฯ แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับ 
ในอัตราร้อยละ ๐

ข้อ ๓ แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๙/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ
ข้อความเดิม
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไวในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ละ ๘๕๑.0๐บาท (แปดร้อยห้าสิบเอ็ดบาท 
ล้วน)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนงเป็นจำนวนเงิน วัน 
ละ 0.๐0 บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จ 
จริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรืยกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่า 
จำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไดีอกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎิบติตาม 
สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้และล้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไป 
ยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอก 
เลิกสัญญาได้อีกด้วย

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไวไนสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก 
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วัน ละ 0.00บาท (ล้วน)และจะต้อง 
ชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหมื่งเป็นจำนวนเงิน วันละ 0.00 บาท นับ 
ถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างไต้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับ 
จ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและ 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎิบํติตาม 
สัญญาต่อไปได้ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้และล้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไป 
ยังผู้รับจ้างเมือครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอก

แก้!ขใหม่เป็น

(นายวิชัย บุญอุดมพร)



เลิกสัญญาไดอกด้วย

บันทึดข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้ 
อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงช่ือ).. .ผู้'ร่าจ้าง
(นายวิชัย บ ุญ อ ุดม พ ^V 7
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(ลงชื่อ)................. l .l .  ร ุ..ร.......................พยาน
(นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ)

(ลงช่ือ).. J:£ .พยาน
(นางสุพรรณี จุ่มจันทร์)
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