
สัญญาจ้างก่อสร้าง 
(ฉบับแก่ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ )

บันทึกข้อดกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๓๙/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายัวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามตำสั่ง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ 1 ตำสั่งฯ ท่ี ๗๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และตำสั่งฯ ท่ี ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ชํ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า 
"ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนิ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญมาท้นการโยธา ชํ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน 
หุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการท้า กระทรวงพาณิชย์มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๗๖ หมู่ ๒ 
ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนางอัญชลี ศรบุรี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฎตาม 
หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการท้า กระทรวงพาณิชย์ 
ท่ี ลพ. ๐๐๒๕๗๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ชึ๋งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีก 
ฝ่ายหนิ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นผึ้ง 
หมู่ที่ ๑ ตำบลเหมืองง่า เชื่อมบ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธี 
คัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,000.๐๐ บาท (สองล้านบาทท้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๒/๒๕๖๕ 
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น

บัคนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก่ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนิ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๒/๒๕๖๕ 

ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕
ข้อ ๒ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป่ญหาการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชี 

กลาง ด่วนที่สุค ท ี่กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อนุมํติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ โดยกำหนดอัตรา 
ค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ข้อ ๑.๒.๑ สัญญาฯ ที่ได้ลงนาม 
หลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ชํ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ 
แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเคียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มี 
ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิด 
ค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

ข้อ ๓ แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ดังนี้

A V ,  Vลงซอ.............. .ไไ . . : . .......................... ผู้ว่า'จาง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ลงซื่อ ........ ผู้รับจ้าง
(นางอัญชลี ศรีบุรี)



ข้อ 0๗. ค่าปรับ
ข้อความเดิม
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิไค้บอกเลิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕,๐0๐.0๐บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และจะ 
ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหมื่งเป็นจำนวนเงินวันละ 0.00 บาท 
นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างไต้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ 
ผู้ร ับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเริยกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ 
และค่าใช้จ่ายดังกล่าวไต้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิไต้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎินัดิตาม 
สัญญาต่อไปไต้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามช้อ ๑๘ ก็ไต้ และถ้าผู้ว่าจ้างไต้แจ้งช้อเรืยกร้องไป 
ยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอก 
เลิกสัญญาไต้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิไต้บอกเลิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ 0 .00 และจะต้องชำระค่าใช้จ่าย 
ในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหมื่งเป็นจำนวนเงิน วันละ 0 .00 บาท นับถัดจากวันที่ 
กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างไต้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ 
ผู้ว่าจ้างเริยกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่าย 
ดังกล่าวไค่อกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิไต้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎินัติตาม 
สัญญาต่อไปไต้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ไต้ และถ้าผู้ว่าจ้างไต้แจ้งข้อเรียกร้องไป 
ยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอก 
เลิกสัญญาไคอกด้วย

บันทึกข้อตกลงแนบห้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและ 
เข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงไต้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).

(ลงชื่อ),

(ลงชื่อ).

V • V..........._ .....................................พูว่าจาง
(นายวิชัย บุญลุคมพร)
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(นางอัญชลี ศรีบุรี)
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(นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)...........................tะm.r.............................. พยาน
’ 7 -  . .(นางสาวสุชาด่า เรอนกองเงิน)


