
สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับ.แก้1!ขเพ่ิมเติม คร้ังท ๑)

สัญญาเลขท่ี ๓๒/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริทารส่วนจังหวัดลำพูน ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อาเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน เม่ือวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร 
ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตาม 
คำส่ังองค์การ บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซํ่งต่อไป1ในสัญญาน้ีเรียกกว่า 
"ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหน้ีงกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกภพก่อสร้าง ชํ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน 
บริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขท่ี ๗๘ หมู่ ๖ ถนนเชียงใหม่- 
ลำปาง ตำบลห้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนายพรยส เชี่ยงใช่ ผู้รับ'มอนอำนาจจาก 
นายเอกภพ นพรัตน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฎตามหนังสือรับรอง'ของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน 
บริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ ลพ. ๐๐๐๐๓๘ ลงวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๕ 
และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๗ จันวาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซํ่งต่อไปในสัญญานี้เริยกว่า "ผู้รับจ้าง"
อีกฝ่ายหน้ีง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟ้ลค์คอนกริต สายทาง 
ห้านเด่นทรายมล หมู่ท่ี ๑๔, ห้านศรีเวียงชัย หมู่ท่ี ๒๑ และห้านพระบาทพัฒนา หมู่ท่ี ๒๓ ตำบลนาทราย เช่ือม 
สายทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๗ ตำบลลี้ อำเภอล้ี จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินท้ัง 
ส่ัน ๒,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองค้านเค้าแสนเค้าหมื่นนาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
เลขท่ี ๑๙/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๒๗ จันวาคม ๒๕๖๔ แค้วน้ัน บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง 
ดังกล่าว ดังต่อไปน้ี

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้!ขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนี้งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขท่ี ๑๙/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๒๗ จันวาคม ๒๕๖๔



ข้อ ๒ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป็ญทาการจัดชื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔0 ๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันท่ี ๖ สิงทาคม ๒๕๖๔ เร่ือง มาตรการให้ความ 
ช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ อนุมิติยกเว้นการปฎิบํตตาม 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 ข้อ ๑๖๒ โดยกำหนด 
ลัดราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ 0 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ข้อ ๑.๒.® สัญญาฯ ท่ีได้ลงนาม 
หลังวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ชื่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ 
แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือ ได้มีการส่งมอบงานงวดสุดิทายกอินวันที่มี 
ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แด่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาดังกล่าวมี'ค่าปรับเกิดข้ึน โดยให้คิดค่า 
ปรับในอัตราร้อยละ 0

ข้อ ๓ แก้ไขข้อความสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๙/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังน้ี

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ
ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว่ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ 
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๗,๔๗๕.00บาท (เจ็ดพันส่ีร้อย 
เจ็ดสิบห้าบาทล้วน)และจะด้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบดุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนี้งเป็น 
จำนวนเงิน วันละ 0 .00 บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ 
ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเริยกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า 
เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระทว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎิปต 
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และล้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อ 
เริยกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง 
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

แก้ไขใหม่เป็น
ทากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไวในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ 

บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วันละ 0 .00 บาท (ศนยัล้วน) 
และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนี้งเป็นจำนวนเงิน วันละ 
0 .00 บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง 
นอกจากน้ี ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่า 
จำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไดีอกด้วย

(ลงซือ)................?...ล้^?โ'นั้..............ผู้ว่าจ้าง
(นายวิขัย บุญอุดมพร)
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ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาทั้น ทากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อ 
เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงาน,ขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง 
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อกด้วย

ฅวามในสัญญาจ้างดังกล่าวขัดหรือแย้งความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างท่อสร้างนี้ 
ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ส่วนความและข้อตกลงอื่นให้กงเคิมไว้ตามสัญญาจ้าง 

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างท่อสร้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกด้องตรงกัน 
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ล งลายมือช่ือ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น 
สำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ปายละหนํ่งฉบับ
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(ลงช่ือ)... ....พยาน
(นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ)

(ลงช่ือ) ว่าที่ร้อยตรีทณิง........พ:/พ?ส!':. .....พยาน
(วันเพ็ญ พานแก้ว)


