
สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแกโขเพิ่มเติมครั้งที่®)

บันทึกข้อดกลงแนบท้ายสัญญา
เลขที ๕๔ ๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปาสัก อำเภอ 
เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล่าพูน โดย นายวิชัย 

บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔, คำสั่งองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๗๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒® กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน ท่ี ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ชื้งต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนี้งกับ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภู่สว่าง พาณิชย ชื้งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะ!บียนง]นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน 
กรมพัฒนาธุรกิจการคำ กระทรวงพาณิชย์มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๓๗ ถนนเจริญราษฎร์ตำบลในเมือง อำเภอ 
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย นายเอกฤทขึ้ ภู่สว่าง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฎตามหนังสือรับรองของ 
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ ลพ. ๐๐๒๕๗๙ ลงวัน 
ท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ชํ่งต่อไปใน 
สัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนี้ง

ตามท ี่ผ ูว้่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ติดตงระบบสปริงเกอร์ในการรดนํ้าสนาม 
ฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวตร าคาลิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น 
๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหนี้,นบ เทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้เง เลขที่ ๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน 
๒๕๖๕ แล้วนั้น

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑. ไท้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนี้งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๓/๒๕๖๕ 

ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕
ข้อ ๒. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป็ญหาการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ ต่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๒.๕/

ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ ส่งหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตราการไท้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อใวรัสโคโรนา 2019 อนุมติไท้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ โดยกำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ โดยโครงการฯ เข้าหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขการให้เข้าความช่วยเหลือ ข้อ ๑.๒.๒ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซงยังมีนิติ 
สัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณฉุณฉนฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ

(นายวิช ัย บุญอุดมพร) (นายเอกฤทธ็่ ภู่สว่าง)



กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งงานงวดสุดท้ายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ 
ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเทิดฃื้น แล้วใท้คิดฅ่าปรับในอัตราร้อยละ o เป็นจำนวน 
เท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญา จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยทเลกประกาศสถานการณ์ฉุณฉิน'ฯ ส่วนที่เหลือให้คดค่า 
ปรับตามอัตราปกติ

ข้อ ๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ท่ี กค เกวจ) 0๔๐๕.๒/'ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ 
ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ) 0๔0๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการกำหนดค่าปรับร้อยละ o สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงอาศัยอำนาจตาม 
มาตรา ๒๙ วรรคหนง (๔) แห่งพระราชบัญญัติการจัด1ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 ให้หน่วย 
งานของรัฐแก้ไขระยะเวลาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหากเรจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ด่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/'ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ การสิ้นสุดการนับระยะเวลาการได้อัตราค่า 
ปรับร้อยละ o ตามข้อ ๑.๑.๒ - ข้อ ๑.๑.๖ และข้อ ๑.๒.๑ - ข้อ ๑.๒.๓ จากเดิม “จนถึงวันก่อนวันที่มีการประกาศ 
ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ” เป ็น “ถ ึงว ันท ี่๓ ๐ ม ิถ ุนายน๒๕๖๕”

ข้อ ๔. แก้ไขข้อความสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑๗. ค่าปรับ 
ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ 
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้-ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๘๘๐.๐๐ บาท (แปดร้อยแปดสิบ 
บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเงาอผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอกต่อหนี้งเป็นจำนวนเงิน 
วันละ 0.00 บาท นับลัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้ว 
เสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเริยกค่าเสียหายอันเทิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่ 
เทินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก 
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมอครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน 
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่!ปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้!งเป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ 0.00 และจะต้องชำระค่าใช้ 
จ่ายในการควบคุมงานในเมอผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนี้งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.00 บาท นับถัดจากวัน

ในระหว่างที่ผู้'ว่าจ้างยังมิ1ได้'บอกเลิกสัญญานั้,น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ

แก้ไขใหม่เป็น
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้

(นายวิช ัย บ ุญอุดมพร) (นายเอกฤทธึ๋ คู่สว่าง)



ที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอม 
ให้ผู้ว่าจ้างเรยกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่าย 
ดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎิบํต 
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก 
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน 
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกด้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและ 
เข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
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(ลงชื่อ)...................... ^ ^ . . . . . ......................ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บญอุดมพร)
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(นายเอกฤทธ ภู่สว่าง)


