
สัญญาจ้างก่อสร้าง 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ )

สัญญาเลขที่ ๕๓/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขท่ี ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบล/แขวง ป่าสัก 
อำเภอ/เขต เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิใ]ติราชการแทน นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ,
คำส่ังฯ ท่ี ๗๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งฯ ท่ี ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนี้งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็น 
นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มี 
สำนักงานใหญ่อยู่ เลขท่ี ๖๓/๑๗ ถนนจามเทวี โดยนางสาวทัดชกร สุนันต๊ะ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
ปรากฎตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ท่ี £๑๐๐๙๑๒๒๐๓๖0๖๑๙ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" 
อีกฝ่ายหมื่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตอง 
หมู่ท่ี ๔ ตำบลแม่แรง เชื่อมบ้านป่าสีเสียด (บ้านลอม) หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๘๕,๓๖๕.๙๐ บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่น 
ห้าพันสามร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์)ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) เลขท่ี ๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา 
เลขที่ ๕๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง 
ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนทนี้งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขท่ี ๖®/๒๕๖๕ 

ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา เลขท่ี ๕๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน 
๒๕๖๕

(ลงซ่ือ).
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ผู้ว่าจ้าง (ลงซ่ือ),
(นางสาวทัตซกร สุ,นันต๊ะ)



ข้อ ๒ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย{[ญหาการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด 
ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เร่ือง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป็ญหาการจัดชื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑ (๑.๑) 
การสิ้นสุดการนับระยะเวลาการได้อัตราค่าปรับร้อยละ 0 ตามข้อ ๑.®.๒ ข้อ ๑.๑.๖ และข้อ ๑.๒.๑ ข้อ ๑.๒.๓ 
จากเดิม “จนถึงวันก่อนวันที่มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน” เป็น “ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕” 
โดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑.๒ (๑.๒.๓) สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ 
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ โดยสัญญาฯ ดังกล่าวครบกำหนดหลังวันประกาศยกเลิกสถานการณ์ 
ฉุกเฉิน แต่ยังมิได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย 
หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นับจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ 
เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนาม ตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ 
ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

ข้อ ๓ แก่ไขข้อความสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ พถุษภาคม ๒๕๖๕ และบันทึก 
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญา เลขที่ ๕๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ดังน้ี

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ
ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้!นสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ 
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕,๙๖๓.๔๑บาท (ห้าพันเก้าร้อย 
หกสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงาน 
อีกต่อหนํ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับสัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย 
ให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง 
ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อ 
เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง 
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นางสาวทัตซกร สุนันต๊ะ)



แก!ขใหม่เป็น
หากผู้รับจ้างไม,สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ทำหนดไวไนสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ 

บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วัน ละ ๐.๐๐บาท (ถ้วน)
และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนํ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ 
๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง 
นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเริยกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่า 
จำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎิปต 
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ไต้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง 
ข้อเริยกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง 
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ความในสัญญาจ้างดังกล่าวขัดหรือแย้งความตามบันทึกข้อตกลงแนบห้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ 
ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ส่วนความและข้อตกลงอื่นให้คงเดิมไว้ตามสัญญาจ้าง 

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญา 
ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ 
ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนํ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ? จ '* '
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(นางสาวทัตชกร สุนันต๊ะ)

.............[ , 7  J ...............

(นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตริหญิง . . .ว ้^ 'ท ั^ ร .ิ......พยาน
(วันเพ็ญ พานแก้ว)


