
สัญญาจ้างก่อสร้าง 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ )

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ดามคำสั่ง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔, คำสั่งฯ ท่ี ๗๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งฯ ท่ี ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ชํ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
"ผู้ว่าข้าง’, ฝ่ายหนี้งกับ บริษัท ไม้ชัดทอง จำกัด ชํ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล พ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีลำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕๙/๕๒ หมู่ ๓ โดย 
นายสราวุธ ชัดทอง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฎตามหนังสือรับรองของ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน 
บริษัทจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ ชม. ๐๑๗๘๔๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ 
แนบท้ายสัญญานี้ ชึ๋งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับข้าง’' อีกฝ่ายหนี้ง

ตามที่ผู้ว่าข้างตกลงข้างและผู้รับข้างตกลงรับข้าง ปรับปรุงอาคารหอประ,ธุม องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามก้านสามแสนเจ็ดหมื่นท้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาข้างก่อสร้าง 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และบันทึก 
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ แก้วนั้น

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาข้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑๗. ค่าปรับ 
ข้อความเดิม
หากผู้รับข้างไม่สามารถทำงานให้แก้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว่ในสัญญาและผู้ว่าข้างยังมิไดับอกเลิก 

สัญญา ผู้รับข้างจะดัองชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าข้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๓,๓๗๕.๐๐ บาท (สามพันสามร้อยเจ็ดสิบ 
ห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าข้างต้องข้างควบคุมงานอีกต่อหนี้งเป็นจำนวน 
เงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าข้างไต้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแก้ว 
เสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับข้างยอมให้ผู้ว่าข้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับข้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่ 
เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไต้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าข้างยังมิไต้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าข้างเห็นว่าผู้รับข้างจะไม่สามารถปฎิษัติตาม 
สัญญาต่อไปไต้ ผู้ว่าข้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ไต้ และถ้าผู้ว่าข้างไต้แข้งข้อเรียกร้องไป 
ยังผู้รับข้างเมื่อครบกำหนดแก้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแก้ว ผู้ว่าข้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับข้างจนถึงวันบอก 
เลิกสัญญาไต้อีกด้วย

ลงซ่ือ ผู้ว่าด้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)



แก้ไขใหม่เป็น
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แลวเสร็จตามเวลาที่กำหนดไวในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ ๐ 'และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใน 
การควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนี้งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.00 บาท นับถัดจากวันที่ 
กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ 
ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่าย 
ดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎิป้ติตาม 
สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทชิคามข้อ ©๘ ก็ได้ และล้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไป 
ยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอก 
เลิกสัญญาได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนํ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๔/๒๕๖๕ 
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ©๖ สิงหาคม 
๒๕๖๕ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามหนังสือสังการ ต่อไปนี้

๑. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป็ญหาการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ) 0๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อนุมิติยกเว้นการปฎิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ©๖๒ โดยกำหนดอัตราค่า 
ปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ข้อ ©.๒.(^,•สัญญาฯ ที่ได้ลงนาม 
หลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ชํ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่โดยสัญญาฯ ดังกล่าวครบกำหนคหลังวันที่มีประกาศยกเลิก 
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือยังมิได้ส่งมอบ 
งานงวดสุดท้าย หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นับจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับ 
ในอัตราร้อยละ o เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ 
ชุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๒. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป็ญหาการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ต่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ) 
๐๔๐๕.2/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒© มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป็ญหาการจัดชื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ ต่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๔๖๔ คณะกรรมการวินิจฉัย 
ป็ญหาการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้มาตรการให้ 
ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐©๙ ในการกำหนดอัตราค่า 
ปรับร้อยละ ๐ สอดคล้องกับสถานการณ์ในฟ้จถุบัน จึงอาศัยอำนาจ ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนี้ง (๔) แห่งพระราช 
บัญญํติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ โดยให้หน่วยงานของรัฐคำเนินการดังนี้

๑ . แล้ไขระยะเวลาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป็ญหาการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ต่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๔๖๔ ดังนี้ 

©.® การสิ้นสุดการนับระยะเวลาการไต้อัตราค ่าปรับร้อยล 
©.๒.®-ข้อ ๑.๒.๓ จากเด ิม“จนถึงวันก่อนวันที่มีการประกาศยกเลิกปรเ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕”

ลงชื่อ.........................................ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายสราวุธ ชัดทอง)



บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและ 
เข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงไต้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)........................ ' ^ ] ^ ^ . . . .................. ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร), 41 y f  o(ลงชีอ)....................ร:............................... 1§■ ■ ■ ทู้ริ'
(นายสราอุธ ชัดทอง)
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(นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)......... ..................g h r t f . ................  ........พยาน
(นางสาวสุชาดา เรือนกองเงิน)


