
สัญญาจ้างก่อสร้าง 
(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ดร้ังท่ี ๑)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา 
เลขท่ี ๘/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำข้ึน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขท่ี ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง 
ลำพูน จังหวัดลำพูน เม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญ 
อุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบํติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ตามคำส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔, คำส่ังองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๗๙๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒® กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ท่ี ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ชํ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหม่ืงกับ บริษัท ทีแพค 
แอสฟัลท์ติก แอนด์ คอนกริต จำกัด ชํ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีลำนักงานใหญ่อยู่ เลขท่ี ๘๘ หมู่ ๑๕ ตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน โดยนายสุริยา นาบริบูรณ์ ผู้รับมอบอำนาจจาก นายทวีผล ศรบุญป่วน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน 
นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ที่ ลพ. ๐๐๒๔๐๗ ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที ่๓๑ ตุลาคม 
๒๕๖๕แนบท้ายสัญญานี้ซํ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า"ผู้รับจ้าง"อีกฝ่ายหมื่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสพัลต์คอนกรีต 
สายทางบ้านฮ่อมต้อ หมู่ท่ี ๕ - บ้านปวงคำ หมู่ท่ี ๙ (ทต.ล้ี) เชื่อมบ้านล้ี หมู่ท่ี ๖ (ทต.วังดิน) อำเภอล้ี จังหวัด 
ลำพูน โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินท้ังสิ้น ๒,๔๙๐,00๐.๐๐ บาท (สองล้านส่ีแสนเค้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง 
ก่อสร้างเลขท่ี ๔๗/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ แล้วน้ัน

ษัดนี้คู่สัญญาไต้ตกลงแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปน้ี
ข้อ ๑. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหมื่งของสัญญาจ้าง เลขท่ี ๔๗/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๒ 

เมษายน ๒๕๖๕
ข้อ ๒. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป็ญหาการจัด1ช้ือจัดจ้างภาครัฐ ต่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๒.๕/

ว ๖๙๓ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่องมาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อนุมิติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าต้วยการจัดช้ือจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.. ๒๕๖๐ ข้อ ©๖๒ โดยกำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ โดยสัญญาฯ ดังกล่าว เข้าหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ข้อ ๑.๒.๓ "’สัญญาฯ ท่ีไต้ลงนามหลังวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ช่ํงยังมีนิติ 
สัมพันธ์อยู่โดยสัญญาฯ ดังกล่าวครบกำหนดหลังวันท่ีมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิไต้มีการส่งมอบงาน



กรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเคียวหรือยังมิได้ส่งมอบงานงวดลุ,ดท้าย หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดข้ึน ให้ 
นับจำนวนวันท่ีต้องปรับตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยดะ o เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตาม 
สัญญาฯ จนถึงก่อนวันท่ีมีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเนินฯ ส่วนท่ีเหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ"

ข้อ ๓. หนังลือคณะกรรมการวินิจฉัยป็ญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/'ว ๖๔๕ ลงวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑.® กำหนดให้แก้ไขระยะเวลาตามหนังลือ 
คณะกรรมการวินิจฉัยป็ญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ต่วนท่ีถุค ท่ี กค (กวจ) 
๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ การส้ิน?[คการนับระยะเวลาการได้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ 
ตามข้อ ๑.๑.๒ - ข้อ ๑.๑.๖ และข้อ ๑.๒.๑ - ข้อ ๑.๒.๓ จากเติม “จนถึงวันก่อนวันที่มีการประกาศยกเลิกประกาศ 
สถานการณ์ฉุกเนินฯ” เป็น “ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕”

ข้อ ๔. แก้ไขข้อความสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขท่ี ๔๗/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ดังน้ี 
ข้อ ๑๗. ค่าปรับ 
ข้อความเดิม
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ 

บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๖,๒๒๕.๐๐ บาท (หกพันสองร้อย 
ยี่สิบห้าบาทล้วน)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนี้งเป็น 
จำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันท่ีกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันท่ีผู้ว่าจ้างไต้ขยายให้จนถึงวันที่ 
ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดข้ึนจากการท่ีผู้รับจ้างทำงานล่าช้า 
เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไต้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิไต้บอกเลิกสัญญาน้ัน หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎิบํต 
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ไต้ และล้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก 
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน 
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ไนสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ 

บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ ๐.๐๐ (ต้ังแต่วันท่ี ๑๒ 
เมษายน ๒๕๖๕ - วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕) ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับจำนวนเงินวันละ ๖,๒๒๕.๐๐ บาท (หก 
พันสองร้อยยี่สิบห้าบาทล้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเม่ือผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อ 
หน้ีงเป็นจำนวนเงิน วันละ 0.0๐ บาท นับถัดจากวันท่ีกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันท่ีผู้ว่าจ้างไต้ขยายให้จนถึง 
วันท่ีทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากน้ี ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดข้ึนจากการท่ีผู้รับจ้างทำงานล่าช้า 
เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไต้อีกด้วย

ไนระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิไต้บอกเลิกสัญญาน้ัน หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎิปติ 
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และล้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก



ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน 
บอกเลิกสัญญาไล้อีกด้วย

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไล้อ่านและ 
เข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงไล้ลงลายมือช่ือพร้อมประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงช่ือ)........................ .................................... ผู้ว่าจ้าง

(ลงช่ือ)................. I L . . . A .......................พยาน
(นางสาวเอ่ียมคิริ สุริยะ)

(ลงช่ือ)......  ............ .................................
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)

.พยาน


