
สัญญาจ้างก่อสร้าง 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ )

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
เม่ือวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่ง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔, คำส่ังฯ ท่ี ๗๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งฯ ท่ี ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซํ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า 
"ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนงกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภานิพิฐธุรกิจ ชื่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน 
บริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขท่ี ๖๖/๓ หมู่ท่ี ๒ ตำบล 
หนองปลาสะวายอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนโดยนายเจริญเดชจินะเป็งกาศผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
ปรากฎตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง 
พาณิชย์ที่ ลพ. ๐๐๒๒๗๒ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ชํ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
อีกฝ่ายหนี้ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสระเก็บนํ้าห้วยแม่ปวงตอนบน 
บ้านหนองป่าตึง หมู่ท่ี ๒ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง 
เลขที่ ๖๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้วน้ัน

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑๗. ค่าปรับ 
ข้อความเดิม
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไวในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๖๔๓.๐๐ บาท (หกร้อยสี่สิบสามบาทล้วน) 
และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ 
๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง 
นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสิยหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่า 
จำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตาม 
สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และล้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้อง



แก้ไขใหม่เป็น
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไวไนสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะด้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ 0.00 และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใน 
การควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหมื่งเป็นจำนวนเงินวันละ 0.00 บาท นับถัดจากวันที่ 
กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างไต้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอม 
ให้ผู้ว่าจ้างเรืยกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่าย 
ดังกล่าวไต้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิไต้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎิปติตาม 
สัญญาต่อไปไต้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ไต้ และล้าผู้ว่าจ้างไต้แจ้งข้อเรียกร้องไป 
ยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอก 
เลิกสัญญาไต้อีกด้วย

ทั้งนี้ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหมื่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๘/๒๕๖๕ 
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามหนังสือสั่งการ ต่อไปนี้

๑. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป็ญหาการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ต่วนที่คุด ท่ี กค 
(กวจ) 0๔0๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เร่ือง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ อนุมิติยกเว้นการปฎิปติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ 
จัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 ข้อ ๑๖๒ โดยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ o 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ข้อ ๑.๒ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ไต้ลงนามหลังวันที่
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๓ กำหนดว่า “สัญญาฯ ที่ไต้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ชื้งยังมีนิติสัมพันธ์ 
อยู่โดยสัญญาฯ ดังกล่าวครบกำหนดหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิไต้มีการส่งมอบ 
งานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเคียวหรือยังมิไต้มีการส่งมอบงานงวดคุดท้าย หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับ 
เกิดขึ้น ให้นับจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อย o เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนาม 
ตามสัญญา จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ” 

๒. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป็ญหาการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่คุด ท่ี กค 
(กวจ)©๔o ๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เร่ือง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยบัญหาการจัดชื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ ต่วนที่คุด ท่ี กค (กวจ) 0๔o ๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑ กำหนดว่า 
“แก้ไขระยะเวลาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป็ญหาการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ต่วนที่คุด 
ท่ี กค (กวจ) 0 ๔0 ๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ ข้อ ๑.® การสิ้นคุดการนับระยะเวลาการไต้อัตรา 
ค่าปรับร้อยละ o ตามข้อ ๑.๑.๒ - ข้อ ๑.®.๖ และ ข้อ ๑.๒.๑ - ข้อ ๑.๒.๓ จากเติม “จนถึงวันก่อนที่มีประกาศยกเลิก 
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน” เป็น “ถึงวันที่ ๓0 มิถุนายน ๒๕๖๕”

(นายวิชัย บุญอุดมพร)



ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ ดังกล่าวข้างต้น 
การคำนวณระยะเวลาการไต้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ของห้างฯ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ 
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ลงนามตามสัญญาฯ คือวันท่ี ๒® มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวน ๑๐ วัน และตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไปให้คิดค่าปรับ 
ตามอัตราปกติ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและ 
เข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้วจึงไต้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ล้ามี)ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา 
ต่างยึดไว้ฝ่ายละฉบับ

(นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ)

(นางสาวโชติกา พันธุเศษ)
พยาน


