
สัญญาจ้างก่อสร้าง 
(ฉบับแก่ไขเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ )

สัญญาเลขท่ี ๑/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด'ลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอ เนืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
เม่ือวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โคย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่งรองนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำส่ังองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๔๓๗/๒๕๖๔ ดงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ คำส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี 
๗๙0/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒ร) กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 
๑ มธุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า "ผู้ว่าจาง" ฝ่ายหนี้งกับ หางหุ้นส่วนจำกัด หัวช้างรุ่งเรือง ซ่ึงจด 
ทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขท่ี ๗๗ หมู่ท่ี ๒ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยนางจินฅนา ศุภกา ผู้มี 
อำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชัยงใหม่ 
กรมพัฒนาธุ่รกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ ชม.00๖0๖0 ลงวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญาบี ซ่ึงต่อไป 
ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหน้ีง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หงงู่ท่ี ๗ บัานสัญชัย 
ตำบลทุ่งหัว'ช้าง เช่ือม หมู่ท่ี ๘ บ้านดอนมูล ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงิน 
ท้ังส้ิน ๑,๑๔๗,000.๐0 บาท (หนี้งล้านหนี้งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเสือก 
เลขท่ี ๔๑/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑0 มีนาคม ๒๕๖๕ แล้วน้ัน บัดนี้คู่สัญญา1ไค้'ตกลงแค้!1ขเพ่ิมเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง 
ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

บัดนี้ดู่สัญญาได้ตกลงแก้1!ขเพ่ิมเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปน้ี
ข้อ ๑ ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้เป็นส่วนหนี้งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขท่ี ๔๑/๒๕๖๕ 

ลงวันที่๑๐ ม ีนาคม๒๕๖๕
ข้อ ๒ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป่ญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชี 

กลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0๔0๕๒/ว ๖๙๓ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เร่ือง มาตรการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0 ๑๙ อนุมํตยกทนการปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 ข้อ ๑๖๓ โดยให้กำหนดอัตรา 
ค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ o ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ข้อ ๑.๒.® สัญญาฯ ท่ีได้ลงนามหลัง 
วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ได้ 
มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนถึงวันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ชุกเฉินฯ แด,ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ หาก
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ข้อ ๓ แก้ไขข้อความสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขท่ี ๔®/๒๕๖๕ คงวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ดังน้ี 
ข้อ ๑๗. ค่าปรับ 

ข้อความ!ดิม
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ 

บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒,๘๖๗.๕๐บาท (สองพันแปดร้อย 
หกสิบเจ็ดบาทห้าลิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อ 
หน้ีงเป็นจำนวนเงิน วันละ 0.00 บาท พับถัดจากวันที่กำทนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึง 
วันท่ีทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรยกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า 
เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบติ 
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเริยก 
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมี'สิทธิท่ีจะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน 
บอกเลิกสัญญาไต้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไต้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง 

ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รันจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วัน ละ 0.00 บาท 
(ศูนย์บาท)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนี้งเป็นจำนวน 
เงินวันละ 6.00 บาท พับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้ว 
เสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รันจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่
เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามสัญญาต่อไปได้ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก 
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๔ เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหน้ีงของบันทึก 
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้

จำนวน ๒ แผ่น 

จำนวน ๒ แผ่น

๔.๑ สำเนาบันทึกข้อความ กองช่าง ท่ี ลพ ๕๑๐๐๕/๒0๗๔ 
ลงวันท่ี ๒๙ กันยาขน ๒๕๖๕

๔.๒ สำเนาบันทึกข้อความกองพัสดุและทรัพย์สิน ท่ี ลพ ๕๑๐๐๘/- 
ลงวันท่ี ๓๐ กันยาขน ๒๕๖๕

๔.®) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเปียน จำนวน ๑ แผ่น
ข้อ ๕ ความใดในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ขัดหรือแย้งความตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่

รร-£๔
(นายวิชัย บุญอุดมพร)



อื่นให้คงไว้ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขท่ี ๔®/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑0 มีนาคม ๒๕๖๕ และในกรณีที่เอกสารแนบท้าย 
สัญญาขัดหรือแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้น!ปีนสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน 
และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทรับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน แล 
ถู'สัญญาต่างยึดไว้ฝ่ายละฉบับ

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

(นางสาวเอ่ียมคิริ สุริยะ)

(ลงช่ือ).
(นางสิริรัตน์ อินช์)

พยาน


