
สัญญาจ้างกอสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
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บันทึกข้อตกลงแนบท้าย 
สัญญาเลขที่ ๔๙/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
เมื่อวันที่๘ สิงหาคม ๒๕พ*' ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายวิชัย บุญอุดมพร รองนายกองค์การบริหาร 
ส ่วนจังหวัดปฏิบ ัต ิราชการแทน นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ท่ี ๖0/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ๋งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจาง" ฝ่ายหนึ๋ง กับ ท้างทุ้นส่วนจำกัด พนธกร 
การโยขา ซึ๋งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนทุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง 
พาณิชย์ม ีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๗/๒ หมู่ ๔ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ โดยนางสาวสุภาภรณ์ 
ลี้โชติรส ผ ู้ร ับมอบอำนาจจาก นายองอาจ เทพนาริน ผ ู้ม ีอำนาจลงนามผูกพ ันน ิต ิบ ุคคลปรากฎตามหน ังส ือรับรอง 
ของ สำนักงานทะเบียนท้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ท ี่ ลพ.000๖๙๕ ลงวันที่ 
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ชึ๋งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
"ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ๋ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานถนนคอนกรีตเสรีมเหล็กสายทางบานหนองสมณะ 
หมู่ที่ ๒ ตำบลนครเจดีย ์เช ื่อมบ้านใหม่ป ่าฝาง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลนํ้าดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ดวยวิขีประกวดราคา 

- อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินที่,งส้ิน ๑,®๙0,000  บาท (หนี้งลานหนึ๋งแสนเก้าหมื่นบาทถวน)
บัดนี้ดู่สัญญาไค้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อใปนี้
ข้อ ๑. ใท้บันทึกตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนี้งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที่

๑๙ เมษายน ๒๕๖๕
ข้อ ๒. ตามห น ังส ือคณ ะกรรม การว ิน ิจฉ ัยป ็ญ ห าการจ ัดช ื้อจ ัดจ ้างและการบ ร ิห ารพ ัส ด ุภาคร ัฐ  

ด่วนที่สุด ท่ี กค(กวจ) 0๔0๕.๒ /ว๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มือุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการใท้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป็ญหาการจัดชื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ท่ี กค(กวจ) 0๔0๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑ (๑.๑) การสิ้นสุดการนับระยะเวลา 
การไค้อัตราค่าปรับร้อยละ 0 ตามข้อ ๑.๑.๒ - ข้อ ๑.๑.๖ และข้อ ๑.๒.® - ข้อ ๑.๒.๓ จากเดิม “จนถึงวันก่อนวันที่มีการ 
ประกาศยกเล ิกประกาศสถานการณ ์ฉ ุกเฉ ินฯ” เป็น “ถึงวันที่ ๓0 มืลุนายน ๒๕๖๕” โดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ o 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใท้ความช่วยเหลือ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ) 0๔0๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม 
๒๕๖๔ ข้อ ๑.๒ (๑.๒.๓) สัญญาฯ ที่ไค้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ๋งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ โดยสัญญาฯ ดังกล่าว 
ครบกำหนดหลังวันประกาศยกเลิกสถานการณ์ชุกเฉินฯ แต่ยังมิไค้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา ฯ กำหนดส่งงานงวดเดียว 
หรือยังมืไค้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ใท้นับจำนวนวันที่ค้องปรับตามสัญญาฯ แล้วใท้ 
ค ิดค ่าปรับในอัตราร้อยละ o เป ็นจำนวนเท ่าก ับว ันท ี่ลงนาม ตามสัญญาฯ จนถึงก ่อนวันท ี่ม ีประกาศยกเล ิกประกาศ 
สถานการณ์1ฉุณ1ฉิน'ฯ ส่วนที่เหลือใท้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

(ลงชื่อ). ..........................................

(นายวิชัย บุญอุดมพร)
ผู้ว่าจ้าง
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ข้อ ๓. แก้ไขสัญญาข้างก่อสร้างเลขท่ี ๔ส/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑ส เมษายน ๒๕๖๕ ดังน้ี 
ข้อ ©๗ ด่าปรับ 
ข้อความเดิม
หากผู้รับข้างไม่สามารถทำงานให้แก้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าข้างยังมิไก้บอกเลิก 

สัญญา ผู้รับข้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าข้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๙๗๕.00 - บาท (สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาท 
ก้วน) และจะต้องชำระค่าใข้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าข้าง ต้องข้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนี้งเป็นจำนวนเงิน
ว ันละ.......... -............. บาท (......... - ............. ) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแก้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าข้าง
ไต้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแก้วเสร็จจริงนอกจากนี้ผู้รับข้างยอมให้ผู้ว่าข้างเรียกค่าเสียหายถันเกิดขึ้นจากการที่ 
ผู้รับข้างทำงานล่าข้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไต้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว ่าข้างยังมีไต้บอกเลิกสัญญานี้น หากผู้ว่าข้างเห็นว่าผู้รับข้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตาม 
สัญญาต่อไปไต้ ผู้ว ่าข้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ไต้ และก้าผู้ว ่าข้างไต้แข้งข้อเรียกร้องไปยังผู้ 
รับข้างเมื่อครบกำหนดเวลาแก้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแก้ว ผู้ว่าข้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับข้างจนถึงวันบอกเลิก 
สัญญาไต้อีกต้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับข้างไม่สามารถทำงานให้แก้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าข้างยังมีไต้บอกเลิก
สัญญา ผู้รับข้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าข้างเป็น จำนวนเงินวันละ........  0 .00 -..........  บาท ( - ) และจะต้องชำระ
ค่าใช้จ ่ายในการควบคุมงาน (ถ้าม ี) ในเมื่อผู้ว ่าข้าง ต ้องข้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนี้งเป ็นจำนวนเงินวันละ - บาท
(.... -.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแก้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าข้างไต้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่
ทำงานแก้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับข้างยอมให้ผู้ว่าข้างเรียกค่าเสียหายถันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับข้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่ 
เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไต้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้'ว่าข้างยังมีไต้1บอกเลิกสัญญา'นั้น หากผู้ว่าข้างเห็นว่าผู้รับข้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตาม 
สัญญาต่อไปใต้ ผู้ว ่าข้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามช้อ ๑๘ ก็ไต้และก้าผู้ว ่าข้างไต้แข้งข้อเรียกร้องไปยังผู้ 
รับข้างเมื่อครบกำหนดเวลาแก้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแก้ว ผู้ว่าข้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับข้างจนถึงวันบอกเลิก 
สัญญาไต้อีกด้วย

บันทึกช้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีช้อความถูกต้องตรงถันดู่สัญญาไต้อ่านและเช้าใจ 
ช้อความโดยละเอียดแก้วจึงไต้ลงลายมือชื่อพร้อมประ,พับตรา(ก้ามี) ไว้เป็นสำคัญต้อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชีอ........................... . . . . ‘.ว 1.....................
(นางสาวกมลขนัสร์ ศรีสุวรรณ)

.พยาน


